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 مشتدلص البشح: 

ىجؼ ىحا البحث إلى تقجيع نسػذج تجريدي مقتخح قائع عمى الشطخية البشائية االجتساعية       
يع عمع الفمظ وتشسية االتجاه وتحجيج فاعميتو في ترػيب الترػرات البجيمة السختبصة بسفال

نحػ العسل الجساعي لجى تالميح السخحمة االبتجائية . وقج قاـ الباحث بتحجيج الترػرات البجيمة 
السختبصة بعمع الفمظ لجى مجسػعة مغ تالميح الرف الدادس االبتجائي بسحافطة القشفحة 

راسة التجخيبية لمبحث، حيث بالسسمكة العخبية الدعػدية وندب شيػعيا. قاـ الباحث بإجخاء الج
تع استخجاـ الشسػذج التجريدي السقتخح لتجريذ مفاليع عمع الفمظ لتالميح السجسػعة التجخيبية 

( تمسيحًا وتع 89( تمسيحًا، بيشسا تكػنت السجسػعة الزابصة مغ ) 65والتي تكػنت مغ ) 
الترػػػػػػػػػرات البجيمة  التجريذ ليا بالصخيقة السعتادة. أضيخت نتائج البحث وجػد مجسػعة مغ

( ترػر بجيل، وبشدبة شيػع تخاوحت بيغ )  85السختبصة بسفاليع عمع الفمظ بمػػػػػػغت ) 
% (. كسا أضيخت الشتائج فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في ترػيب ىحه 86% و 5..4

جسػعة مغ الترػرات البجيمة وتشسية اتجاىات التالميح نحػ العسل الجساعي. قجـ البحث م
التػصيات والسقتخحات التي تيجؼ إلى تصػيخ تجريذ العمـػ برفة عامة وتجريذ عمع الفمظ 
بذكل خاص مغ خالؿ تأكيج الكذف عغ الترػرلت البجيمة وترػيبيا مغ خالؿ استخجاـ 

 الشسػذج التجريدي السقتخح. 
 –الترػرات البجيمة  –الشطخية البشائية االجتساعية  –الكمسات السفتاحية: الشسػذج التجريدي 

السخحمة  –تجريذ العمـػ  –االتجاه نحػ العسل الجساعي  -التخبية الفمكية  –عمع الفمظ 
 االبتجائية 
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Abstract: 

The aim of this research is to introduce a suggested instructional 

model based on the social constructivism theory, and to define its 

effectiveness on correcting the alternative conceptions related with 

astronomy and in supporting the team work attitude among primary 

students. The researcher defined the alternative conceptions related with 

astronomy for a group of primary students, grade 5, in Al-Qunfudah, in 

KSA, and measured its popularity rate. The researcher carried out the 

experimental study of research as the suggested instructional model has 

been applied to teaching astronomy concepts among the students of the 

experimental group which consisted of (43) students, while the control 

group consisted of (1.) students who have been taught by the traditional 

method. Research results revealed several alternative conceptions related 

with astronomy reached (13) with a popularity rate reached between 

(20833 and 143). Also, results proved the effectiveness of the suggested 

instructional model in correcting those alternative conceptions and in 

promoting students’ team work attitudes. This research presents several 

recommendations and suggestions that aim at improving science teaching 

in general, and astronomy teaching in particular by exposing the 

alternative conceptions and correcting it through applying the suggested 

instructional model. 

Keywords: Instructional model - Social constructivism theory - 
Alternative conceptions – Astronomy – Astronomy Education 
- Team work attitude – Science teaching - Primary students 
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 البشحّمشهل٘ كدم٘ امل : 
بجسيع السخاحل  Astronomyتؤكج التػجيات العالسية عمى أىسية دراسة عمع الفمظ         

 Next Generation [NGSS]الجراسية. حيث حجدت معاييخ العمـػ لمجيل القادـ 
Science Standards يجب أف يكػف لجييع فكخة  (9 – 6)التالميح في الرفػؼ مغ  أف

: الميل والشيار، أشػار القسخ، التغيخات اليػمية والسػسسية، واستيعاب مفاليسي لكل مغواضحة 
، الذيخ، والدشة،  السػاضع السختمفة لمذسذ، القسخ، والشجـػ في أوقات مختمفة مغ اليـػ

كجدء مغ مكػنات التشػر  وتأثيخاتوالكدػؼ والخدػؼ لمذسذ والقسخ، ومحػر دوراف األرض و 
  .(NGSS Lead States, 80.4) العمسي لمتالميح

وبالتالي فمو  ،بتخررات مختمفة اً مباشخ  اً يذتسل عمع الفمظ عمى مفاليع تختبط ارتباش        
مثل الػاليات الستحجة  الستقجمةفي سياقات السشاىج الجراسية. وقج أولت الجوؿ  ةميس ةمكان

وأعجت  ،الفمظ لعمعاىتسامًا خاصًا  ،والسسمكة الستحجة ،كشجا، إيصاليا، أستخاليا ،األمخيكية
 الفمظعمي دراسة عمع  لتذتسلة إلى الجامعة االبتجائيمغ السجرسة  ةالجراسي اىجيامش

(Canbazoglu, Armagan, Cakir, & Yuruk, 80..)  كسا أولت السسمكة العخبية ،
عمع الفمظ في مشاىج  مػضػعاتتزسيغ  مغ خالؿالدعػدية اىتسامًا كبيخًا لجراسة عمع الفمظ 

ومغ السالحظ أف الجراسات .  االبتجائيالعمـػ الججيجة بالرفػؼ الثاني والخابع والدادس 
السختبصة بتجريذ عمع الفمظ ال تعػد إلى األزمشة القجيسة عمى الخغع مغ أف عمع الفمظ نفدو 

حققت الجوؿ الستقجمة عمى وجو الخرػص تقجمًا في بخامجيا العمسية مغ  عمع قجيع ججًا. وقج
خالؿ االستثسار في تجريذ عمع الفمظ، فقج شػروا اتجاىات التالميح نحػ مقخرات العمػـ 

 .(Turk & Kalkan, 80.6)والخياضيات مغ خالؿ تجريذ عمع الفمظ ليع 
عمع الفمظ، إال أنو مازاؿ ىشاؾ العجيج مغ الترػرات  لجراسةاألىسية  وبالخغع مغ ىحه        

 Alternativeوتذكل الترػرات البجيمة  البجيمة لجى التالميح في مختمف السخاحل التعميسية.
Conceptions عمع الفمظ حجخ عثخة أماـ التعمع الججيج لمتالميح  في(Slater, Morris, 

& Mckinnon, 80.9).  أف بعس الترػرات البجيمة التي تع  إلىوتذيخ نتائج الجراسات
أشػار القسخ تػجج قبل  لتفديخ Eclipse Modelتحجيجىا بذكل جيج، مثل "نسػذج الخدػؼ" 

 . (Slater et al., 80.9)أف يجخل التالميح السجرسة الثانػية 
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أضيخت الجراسات التي تشاولت السفاليع الخئيدية في عمع الفمظ أف التالميح لجييع وقج        
 ىوأنو كمسا ارتقالرحيحة نساذج عقمية مختمفة عغ التفديخات العمسية  بجيمة أو ترػرات

كسا  ،(Frede, 8009) كثيخاً ال تتغيخ  البجيمة فإف ىحه الترػرات السدتػى التعميسي لمتالميح،
 ,Slater et al., 80.9; Plummer)دراسات أوضحت العجيج مغ الجراسات الدابقة مثل 

الفمظ سػاء لجى التالميح  بسفاليع عمعوجػد العجيج مغ الترػرات البجيمة السختبصة  (80.5
ضعف السدتػى السصمػب مغ السعخفة في  أيزاً  ، كسا أضيخت الجراساتأو لجى معمسييع

يتع ، في الػقت الحي  (Kıroğlu, 80.6)مػضػعات الفمظ لجى كل مغ التالميح ومعمسييع 
فيو عمى أف دراية السعمسيغ بالترػرات البجيمة لجى تالميحىع تسكشيع مغ بشاء خبخات  التأكيج

ميح مغ أجل الدساح بالتعمع تعمع نذصة مغ شأنيا أف تتحجى البشاءات العقمية الحالية لمتال
الججيج. حيث إف وجػد الترػرات البجيمة يعتبخ حاجد في تشفيح التعمع البشائي 

Constructive Learning  بذكل كبيخ. ومغ ثع فإنو يجب أف يكػف لجى السعمع فيع
  .  واضح لمترػرات البجيمة التي يحسميا التالميح أثشاء حرز العمـػ

عمع الفمظ  السختبصة بسفاليعالترػرات البجيمة اسات التي تشاولت الجر وعشج تشاوؿ        
 ,Plummer) نجج أف دراسةحجوث الميل والشيار،  وعمى سبيل السثاؿة، االبتجائيبالسجرسة 
إلى أف الترػرات السبكخة لألشفاؿ مختكدة في بجيميغ ىسا: الذسذ يتع حجبيا أشارت  (80.5

كسا  . والذسذ تتحخؾ بذكل مدتكيع ألعمى وأسفلوتؤدى إلى الطالـ في وقت الميل، 
ة لتغيخ االبتجائيكيفية تفديخ تالميح السخحمة  (Slater et al., 80.9) دراسةأوضحت 
وىػ أف الريف يحجث نتيجة اقتخاب األرض مغ الذسذ، بيشسا  (.شكل )كسا في الفرػؿ 

( والتي 80.8 ،العدب) وأشارت دراسة .يحجث الذتاء عشجما تبتعج األرض عغ الذسذ
 بسرخ وجػد ترػرات بجيمة تختبط بػحجة الكػف. االبتجائيأجخيت عمى تالميح الرف الخابع 

  
 

 

ث١ّٕب ( اٌتصٛس اٌجذ٠ً ٌتفض١ش تغ١ش اٌفصٛي: اٌص١ف ٠ذذث ٔت١جخ التشاة األسض ِٓ اٌشّش، 0شىً )

  (.Slater et al., 110) اٌشّشاٌشتبء ػٕذِب تجتؼذ األسض ػٓ  ٠ذذث
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دراسة استصالعية بيجؼ الكذف عغ  بإجخاء في الجراسة الحاليةالباحث  قاـوقج        
الترػرات البجيمة في عمع الفمظ بفرل الذسذ واألرض والقسخ بػحجة الفزاء بسشيج العمػـ 

( أسئمة 0.بالفرل الجراسي الثاني. وتكػف االختبار مغ ) االبتجائيلتالميح الرف الدادس 
بسحافطة القشفحة  االبتجائيبالرف الدادس  مجسػعة مغ التالميحعمى  تصبيقو، وتع .مفتػحة

 – 80.8) بالسسمكة العخبية الدعػدية وذلظ بعج االنتياء مغ دراسة الػحجة بالعاـ الجراسي
ـ(، وقج كذفت نتائج الجراسة االستصالعية عغ وجػد عجد كبيخ مغ الترػرات البجيمة  80.9

لحا فسغ الزخوري التفكيخ في أساليب فعالة  .لجى التالميح فمظسفاليع عمع الب السختبصة
 كثيخ مغ السعمسيغ استخجاـ في ضل ترػيبيالسػاجية ىحه الترػرات البجيمة ومحاولة 

إلى  تؤدييسكغ أف  والتي لمسعمػمات والتمقيغألساليب التجريذ التقميجية القائسة عمى الحفظ 
مغ الترػرات البجيمة لجى التالميح. كسا أنو يراحب استخجاـ األساليب  غ العجيجيتكػ 

التجريدية التقميجية خمػ الفرل الجراسي مغ التفاعل االجتساعي بيغ التالميح بعزيع البعس 
لحا وجج الباحث أف  وبيغ التالميح والسعمع، األمخ الحي يؤدي إلى غمبة الجور الدمبي لمتمسيح.

تكار نسػذج تجريدي ججيج يقـػ عمى التفاعل االجتساعي بيغ التالميح ىشاؾ حاجة ممحة الب
ونذاشيع أثشاء عسمية التعمع وذلظ في محاولة لترػيب الترػرات  إيجابييعوالسعمع وبالتالي 

 تجريدي نسػذج، ومغ ىشا جاءت فكخة بشاء لجييعالبجيمة وتشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي 
 ائية االجتساعية. في ضػء الشطخية البش مقتخح
التصػرات التي حجثت في نطخيات التعمع وكحلظ التفكيخ في كيفية عسل الجماغ  إف        

ثع يجب عمى السخبيغ  البذخي أدت إلى العجيج مغ الشساذج واالستخاتيجيات التجريدية. ومغ
تصػيخ نساذج ججيجة تعتسج عمى نطخيات التعمع التي أثبتت فاعمية في التعمع. حيث أثبتت 
السسارسة والبحث التخبػي أف ىشاؾ العجيج مغ الفػائج لتصبيق تػصيات نطخيات التعمع خالؿ 

أمجنا  عسمية التجريذ. فعمى الخغع مغ أف العسل عمى عمع األعراب وعمع الشفذ التخبػي 
بشطخيات تعمع متشػعة، إال أنو يجب أف يدتسخ التفكيخ الستكذاؼ نساذج ججيجة قابمة لمتصبيق 
قائسة عمى ىحه الشطخيات لتجعيع التعمع والػصػؿ بو إلى أعمى السدتػيات لجى الستعمسيغ 

 (Hendy, 80.7).     بكافة السخاحل الجراسية

                                                           
( االختبار االستصالعي في مفاليع عمع الفمظ .  .ممحق )    .  
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 بشائية االجتساعية في: ال الشطخية أىع مالمح Bozkurt (80.8)ويمخز 
العسميات االجتساعية واألولػية لمتأثيخات االجتساعية والمغػية عمى التعمع ذي السعشى،  ..

 يشحرخ في عسمية نفدية ذاتية.  أالفاإلدراؾ يجب 
الفكخي والسعخفي لمستعمع مغ خالؿ التفاعل االجتساعي والسذاركة في األنذصة  التصػر .8

 السذتخكة، وبالتالي اكتداب الثقافة. 
، األنذصة التي يسكغ تقجيسيا بذكل تفاعمي اجتساعي مغ السسكغ أف تكػف أعساؿ فشية .4

 خائط. الججاوؿ والخو الخسـػ البيانية، و التخصيصية، لمخسـػ  بشاء أو ،كتابية عمسية،
 حل السذكالت الجساعية مغ خالؿ البشاء السذتخؾ لمسعخفة.  .5

تحجيًا  Social Constructivism Theoryتػاجو الشطخية البشائية االجتساعية و         
أساسيًا وىػ تحػيميا إلى مسارسات تجريدية، حيث إف البشائية االجتساعية نطخية في التعمع 
وليدت نطخية في التجريذ، حيث ال يػجج تحجيج لعشاصخ التجريذ البشائي االجتساعي بذكل 
دقيق، كسا أف التجريذ البشائي االجتساعي مػجػد عمى شكل مقتخحات، ولع يرل إلى كػنو 

(. فعمى الخغع مغ استخجاـ مرصمح "البشائية" عمى ..80الكخيع،  تجريديًا )العبج نسػذجاً 
معمسي العمـػ في ىحا  التي يسكغ أف تداعجنصاؽ واسع، فقج كاف ىشاؾ نقز في السػاد 

)العجواف،  التخبػية الحجيثة وتعج الشطخية البشائية االجتساعية مغ أبخز الشطخيات السجاؿ. 
الشفذ الخوسي أحج أىع  عالع Lev Vygotskyويعتبخ ليف فيجػتدكي  . (80.7وداود، 

والتي تقػـ عمى أساس بشاء الفيع مغ خالؿ المغة والتفاعل االجتساعي )الغامجي، ىا، رواد
(.  وقج حػلت الشطخية البشائية االجتساعية التخكيد في التعمع مغ فكخة نزج ونسػ 80.8

وتختكد البشائية االجتساعية عمى  (...80العبج الكخيع، ) الستعمع إلى فكخة تفاعمو االجتساعي
مجسػعة مغ األسذ والسفاليع األساسية التي تشاوليا فيجػتدكي وىي أف المغة والكالـ 
والتحجث ليا دور في  تشطيع التفكيخ، كسا أف البيئة االجتساعية والتي يتذارؾ مغ خالليا 

الحي  Negotiationيديع التفاوض كسا  التالميح تديع في حل السذكالت وإنجاز السياـ،
يتع بيغ التالميح بعزيع البعس مغ خالؿ التفاعل االجتساعي في الػصػؿ إلى اتفاؽ في 

حيد الشسػ السسكغ  مفيـػ إلى الخأي والتغمب عمى العكبات التي تػاجو سيخ العسل، باإلضافة
Zone of Proximal Development   وىػ السدافة بيغ ما يشجده التمسيح بسفخده وبيغ

 ;Bozkurt, 80.8)ما يسكغ أف يشجده مغ خالؿ تفاعمو مع اآلخخيغ في مجسػعة عسمو 
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Vygotsky, .:89)  . وتختكد الشطخية البشائية االجتساعية عمى اعتقاد أف نذاط األفخاد
ية انجماج عقمي نذصة. بسعشى يبشي السعخفة والفيع، وأف بشاء فيع الفخد عغ العالع ىػ عسم

 ;:Piaget, .:8)آخخ، السعمػمات يجب أف تسثل عقميًا لكي تكتدب السعشى لجى الستعمع 
Sigel & Cocking, .:88) .   ،البشاء  عمى التعمع يعتسجوعمى حدب الشطخية البشائية

عمى الخمفية السعخفية التي يدتجعييا الستعمع إلى السػقف ويعيج بشاء السعخفة األولية 
(Hurst, Wallace, & Nixon, 80.4) . وتديع البشائية االجتساعية في الػصػؿ إلى

والتعمع وبشاء الفيع مغ خالؿ التفاعل االجتساعي  االستجالليمدتػيات عميا مغ التفكيخ 
(Bozkurt, 80.8). 

في التعمع. فالتعمع مع  ميعدور  Social Interactionيمعب التفاعل االجتساعي و         
، وتحجيج ااآلخخيغ أثبت فاعميتو في مداعجة الستعمع عمى تشطيع أفكاره، والػتأمل في فيسي

السطمة الػاسعة لمتفاعالت االجتساعية والتعمع يػجج  الفجػات في استجالليا وتفديخىا. وتحت
التعمع عغ شخيق و التعمع عغ شخيق العسل، و التجريذ التبادلي،  إلى تشػع يستج مغ تعمع األقخاف

السالحطة، والتعمع عغ شخيق التجريذ، والخصج الحاتي لمشفذ واألخخ، كسا يسكغ أف تتجاخل 
ويخى فيجػتدكي أف التفاعالت االجتساعية  .معىحه اآلليات لسداعجة التالميح عمى التع

ومغ خالؿ السالحطة، وجج فيجػتدكي  ،تمعب دورًا حاسسًا في الشسػ السعخفي لألشفاؿ والثقافية
 ,Okitaأف األشفاؿ تشسػ لجييع الػضائف العقمية األعمى مغ خالؿ التفاعل االجتساعي )

80.8). 
مغ  Reciprocal Determinationلسفيـػ الحتسية التبادلية  Banduraويعخض        

وىػ أف البيئة تحجد سمػؾ  Social Learning Theoryخالؿ نطخية التعمع االجتساعي 
أف العػامل الفخدية  الفخد، وأف البيئة تتزسغ البيئة االجتساعية والبيئة الصبيعية، ويخى 

الفخد مغ أف  يسكغوالدمػؾ والبيئة في تفاعل معقج متبادؿ، وأف التعمع بالسالحطة والشسحجة 
قجر ىائل مغ جػانب التعمع السختمفة )السعخفة، االتجاىات،  Absorbيدتػعب )يستز( 

 . (Trif, 80.6)السيارات( مغ خالؿ مذاىجة ما يقـػ بو اآلخخوف ونتائج سمػكيع 
مغ العػامل التي تديج مغ االىتساـ والجافعية  Team Workالعسل الجساعي  ويعتبخ       

باإلضافة إلى بالعسل الفخدي،  مقارنةعمى تحديغ جػدة العسل  يعسللسػضػعات الجراسة، كسا 
مغ خالؿ زيادة التفاعل االجتساعي  يديع في تجعيع العالقات االجتساعية بيغ الستعمسيغ أنو
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-Mendo-Lázaro, Polo -del)مسا يؤدي إلى الػصػؿ إلى قخارات أكثخ فاعمية  بيشيع
Río, Iglesias-Gallego, Castaño, & Barco, 80.8) .اإليجابي ويعتبخ االتجاه 

نحػ العسل الجساعي أحج العػامل األساسية السؤثخة عمى نتائج تعمع التالميح ونسػىع 
 والعسل عمى كيفية إدراكيع لكيسة العسل الجساعياالجتساعي، وبالتالي مغ الزخوري تحجيج 

 . (Mena, Zappe, & Litzinger, 80.4) تشسية ىحا االتجاه
البحػث و البحث الحالي  مغ خالؿ العخض الدابق يسكغ تحجيج أوجو االختالؼ بيغ    

  : الدابقة في
نسػذج  سج الفجػة الشطخية مغ خالؿ تقجيع الشطخية البشائية االجتساعية فيمحاولة  ..

تجريدي مقتخح لترػيب الترػرات البجيمة في عمع الفمظ وتشسية االتجاه نحػ العسل 
 التالميح.   ىالجساعي لج

والسكانية مغ خالؿ تصبيق الشسػذج التجريدي عمى التالميح  التصبيكيةمحاولة سج الفجػة   .8
سختبصة الالبجيمة  الترػراتنساذج  الكذف عغمحاولة بالسسمكة العخبية الدعػدية و 

فيع ترػرات تالميحىع، وتحديغ  عمىعمع الفمظ، والتي يسكغ أف تداعج السخبيغ  بسفاليع
 Astronomyحيث تػجج نجرة في أبحاث التخبية الفمكية  ،التجريدية مسارساتيع

Education السسمكة العخبية الدعػديةب . 
  املشهل٘:حتدٓد  

بسفاليع  السختبصة"وجػد العجيج مغ الترػرات البجيمة مذكمة البحث الحالي في:  تتحجد      
".  ة، مع عجـ تبشي نساذج تجريدية واضحة لترػيبيااالبتجائيعمع الفمظ لجى تالميح السخحمة 

ما فاعمية نسػذج  البحث اإلجابة عغ الدؤاؿ الخئيذ التالي: حاوؿولمترجي ليحه السذكمة 
الشطخية البشائية االجتساعية في ترػيب الترػرات البجيمة في عمع  قائع عمىتجريدي مقتخح 

  االبتجائية؟الفمظ وتشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي لجى تالميح السخحمة 
 ىحا الدؤاؿ الخئيذ األسئمة الفخعية التالية:  مغ وتفخع

  االبتجائي؟سفاليع عمع الفمظ لجى تالميح الرف الدادس ب السختبصةما الترػرات البجيمة  ..
مفاليع عمع ما الشسػذج التجريدي السقتخح في ضػء الشطخية البشائية االجتساعية لتجريذ  .8

  االبتجائي؟لتالميح الرف الدادس  الفمظ
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 ترػيبفي الشسػذج التجريدي السقتخح في ضػء الشطخية البشائية االجتساعية  فاعمية ما .4
  االبتجائي؟الرف الدادس  لجى تالميحسفاليع عمع الفمظ ب السختبصةالترػرات البجيمة 

ما فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في ضػء الشطخية البشائية االجتساعية في تشسية  .5
 االبتجائي؟الرف الدادس  االتجاه نحػ العسل الجساعي لجى تالميح

  :مصطلشات البشح 
 التـد البحث بالتحجيج التالي لمسرصمحات: 

  الينْذز التدزٓشٕ املكرتح: .1
خصة يسكغ استخجاميا في تشطيع  االجتساعية، وىػعمى الشطخية البشائية  نسػذج يعتسج       

ومخخجات التعمع وميامو كسا يتزسغ مخاحل الشسػذج الستعمع  وأدواره وكحا أدوار السعمع عسل
مخحمة تقجيع السياـ  ويتكػف الشسػذج التجريدي مغ خسذ مخاحل تتزسغ:السدتيجفة. 

مخحمة التفاعل االجتساعي، مخحمة التعارض والتحجي، مخحمة التصبيق والتػسع،  الحكيكية،
عخض ألدوار كل مغ السعمع والستعمع  الشسػذج ومخحمة التقػيع والتغحية الخاجعة. كسا يتزسغ

  وأيزًا مخخجات التعمع السدتيجفة مغ كل مخحمة مغ مخاحل الشسػذج.     
  :Social Constructivism Theoryاليظسٓ٘ البيأٜ٘ االدتناعٔ٘  .0

الشطخية البشائية االجتساعية بأنيا نطخية تؤكج عمى دور  Bozkurt (1101)يعخؼ        
العسميات والتأثيخات االجتساعية والمغػية عمى التعمع ذي السعشى، وتخى أف التصػر الفكخي 

األنذصة السذتخكة، والسعخفي لمستعمع يحجث مغ خالؿ التفاعل االجتساعي والسذاركة في 
 وبالتالي اكتداب الثقافة.

نطخية تختكد عمى مجسػعة مغ  :بأنيا الشطخية البشائية االجتساعية ويسكغ تعخيف      
األسذ والسفاليع األساسية التي تشاوليا فيجػتدكي، وىي أف المغة والكالـ والتحجث ليا دور 
في  تشطيع التفكيخ، كسا أف البيئة االجتساعية التي يتذارؾ مغ خالليا التالميح تديع في حل 

بعزيع البعس مغ خالؿ  السذكالت وإنجاز السياـ، ويديع التفاوض الحي يتع بيغ التالميح
التفاعل االجتساعي في الػصػؿ إلى اتفاؽ في الخأي والتغمب عمى العكبات التي تػاجو سيخ 

ما يسكغ و حيد الشسػ السسكغ وىػ السدافة بيغ ما يشجده التمسيح بسفخده إلى العسل، باإلضافة 
 ,Bozkurt 80.8) الغامجي،  أف يشجده مغ خالؿ تفاعمو مع اآلخخيغ في مجسػعة عسمو

1101; Vygotsky, 021.; .) 
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  in Astronomy :Alternative Conceptions التصْزات البدٓل٘ يف عله الفلو .4
عبارة عغ الترػرات التي ال تتػافق مع الترػرات العمسية الرحيحة السختبصة بسفاليع 

 لجى التالميح. والتي تعػؽ التعمع الججيج عمع الفمظ 
 حنْ العنل اجلناعٕ:  االجتاِ .4

محرمة استجابات الفخد بالقبػؿ أو الخفس لمعسل الجساعي فيسا يتعمق بأىسيتو 
العسل الجساعي محرمة استجابات تالميح  نحػوفي ىحا البحث يسثل االتجاه اع بو. تواالستس

 رف الدادس االبتجائي بالقبػؿ أو الخفس لمعسل الجساعي مغ حيث أىسيتو واالستستاع بو. ال
  :أٍداف البشح 

 ىجؼ البحث الحالي إلى: 
عمع الفمظ لجى تالميح الرف الدادس  السختبصة بسفاليعالكذف عغ الترػرات البجيمة  ..

 . االبتجائي
 نسػذج تجريدي مقتخح في ضػء الشطخية البشائية االجتساعية.  بشاء .8
الترػرات البجيمة في عمع الفمظ  ترػيبتحجيج فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في  .4

 لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي. 
تشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي لجى تحجيج فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في  .5

 . االبتجائيتالميح الرف الدادس 
  :سدّد البشح 

 اقترخت حجود ىحا البحث عمى: 
الشسػذجية  ةاالبتجائيسجرسة الفيرمية ب االبتجائيالرف الدادس  تالميحمغ  ةمجسػع ..

والتي تسثل السجسػعة التجخيبية بسحافطة القشفحة بالسسمكة العخبية الدعػدية  )بشيغ(
ـ وذلظ  :.80/  80.9في الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجراسي  وذلظ لمبحث

لقخبيا مغ مقخ عسل الباحث ولتعاوف ومخونة إدارة السجرسة وسساحيا بتصبيق تجخبة 
البحث باستخجاـ الشسػذج التجريدي السقتخح القائع عمى البشائية االجتساعية، وتػفيخ 

ومجسػعة مغ تالميح الرف ائية االجتساعية. البيئة السشاسبة لمتعمع وفقًا لستصمبات البش
 كسجسػعة ضابصة. بشيغ( ) ةاالبتجائيىاروف الخشيج سجرسة الدادس االبتجائي ب
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بالفرل الجراسي الثاني  االبتجائيوحجة الفزاء السقخرة في كتاب العمػـ لمرف الدادس  .8
مجسػعة وذلظ لػجػد فرل الذسذ واألرض والقسخ  ،ـ :.80/  80.9لمعاـ الجراسي 

 عمع الفمظ في ىحا الفرل. بسفاليع  مغ الترػرات البجيمة السختبصة
قياس االتجاه نحػ العسل الجساعي في بعجيغ ىسا: أىسية العسل الجساعي، واالستستاع  .4

 . االبتجائيبالعسل الجساعي لسالئسة ىحيغ البعجيغ لتالميح الرف الدادس 
الذسذ واألرض والقسخ، الميل  الكذف عغ الترػرات البجيمة في مػضػعات: حخكة .5

 بالػحجة الرتباشيا وذلظ والكدػؼ الخدػؼ والجدر، السج القسخ، أشػار الفرػؿ، ،والشيار
 الجراسات عشيا كذفت التي البجيمة الترػرات مغ العجيج وجػد وكحا التالميح عمى السقخرة
  أخخى. بمجاف في الدابقة

 .التجخيبية الجراسةإجخاء نتائج البحث محجدة بسكاف وزماف * .6
  :فسّض البشح 

 حاوؿ البحث التحقق مغ صحة الفخوض التالية: 
 االبتجائيتالميح الرف الدادس  ىلج بسفاليع عمع الفمظمختبصة  بجيمةتػجج ترػرات  ..

  %86 ≤بشدبة 
بيغ متػسصي درجات (  0.06)  ≤داللة  ى عشج مدتػ  داللة إحرائية يػجج فخؽ ذو .8

تالميح السجسػعة التجخيبية في التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار الترػرات البجيمة 
 عمع الفمظ لرالح التصبيق البعجي. السختبصة بسفاليع 

بيغ متػسصي درجات (  0.06)  ≤داللة  ى عشج مدتػ  داللة إحرائية يػجج فخؽ ذو .4
تالميح السجسػعة التجخيبية وتالميح السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجي الختبار 

 لرالح السجسػعة التجخيبية.  السختبصة بسفاليع عمع الفمظ الترػرات البجيمة 
بيغ متػسصي درجات (  0.06)  ≤داللة  ى عشج مدتػ  داللة إحرائية يػجج فخؽ ذو .5

سكياس االتجاه نحػ العسل لخيبية في التصبيقيغ القبمي والبعجي تالميح السجسػعة التج
 الجساعي لرالح التصبيق البعجي. 

بيغ متػسصي درجات تالميح  (0.06) ≤داللة  ى عشج مدتػ  داللة إحرائية يػجج فخؽ ذو .6
السجسػعة التجخيبية وتالميح السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجي لسكياس االتجاه 

 نحػ العسل الجساعي لرالح السجسػعة التجخيبية. 
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 البشح:  إدساٛات 
 سارت إجخاءات البحث في الخصػات التالية: 

فرل الذسذ واألرض والقسخ "  :الفزاءواًل: اختيار السحتػى العمسي: والستسثل في وحجة " أ
بالفرل الجراسي الثاني لمعاـ الجراسي  االبتجائيالسقخرة في كتاب العمػـ لمرف الدادس 

 ـ.   :.80/  80.9

 التمسيح في ضػء فمدفة ومبادئ الشطخية البشائية االجتساعية. مياـ  : إعجاد كخاسةثانياً 
لالستخشاد بو عشج تجريذ مػضػعات الػحجة في ضػء الشسػذج  ثالثًا: إعجاد دليل السعمع

 التجريدي السقتخح القائع عمى الشطخية البشائية االجتساعية.  
 : البحثرابعًا: إعجاد أدوات 

 عمع الفمظ والتأكج مغ صجقو وثباتو. السختبصة بسفاليع( إعجاد اختبار الترػرات البجيمة  .) 
 العسل الجساعي والػتأكج مغ صجقو وثباتو.  ( إعجاد مكياس االتجاه نحػ 8) 

 خامدًا: الترسيع التجخيبي وإجخاءات تجخبة البحث: 
 . البحث تياختيار مجسػع(  .) 
 . البحثالتصبيق القبمي ألدوات (  8) 
 تجريذ الػحجة . (  4) 
 التصبيق البعجي ألدوات البحث. (  5) 
 التػصيات والسقتخحات.  وصياغةالشتائج وتحميميا، ومشاقذتيا،  عخض(  6) 
  :أٍنٔ٘ البشح 

 تطيخ أىسية ىحا البحث لسا يسكغ أف يديع بو لكل مغ: 
مغ حيث  االبتجائي: وبرفة خاصة تالميح الرف الدادس ةاالبتجائيتالميح السخحمة  ..

 وترػيبياعمع الفمظ  والسختبصة بسفاليعالكذف عغ الترػرات البجيمة لجييع 
 حتىباستخجاـ نسػذج تجريدي مقتخح قائع عمى الشطخية البشائية االجتساعية، وذلظ 

ال تدتسخ ىحه الترػرات البجيمة معيع في سشػاتيع الجراسية التالية وتعخقل تعمسيع 
يزًا محاولة تشسية اتجاىاتيع نحػ العسل الجساعي لسا لو مغ دور كبيخ أالججيج. و 
 وتشسية مياراتيع السختمفة. التالميح في تعمع 
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: مغ خالؿ مداعجتيع عمى الكذف عغ الترػرات البجيمة لجى معمسي العمـػ  .8
القائع  مغ خالؿ استخجاـ الشسػذج التجريدي السقتخح ترػيبياتالميحىع، ومحاولة 

 عمى الشطخية البشائية االجتساعية. 
بخامج الشسػ السيشي لمسعمسيغ: مغ خالؿ االستفادة مغ اختبار الترػرات البجيمة  .4

في عمع الفمظ والتجريب عمى كيفية الكذف عشيا لجى التالميح، وكيفية ترػيبيا 
 باستخجاـ الشسػذج التجريدي السقتخح القائع عمى الشطخية البشائية االجتساعية. 

تػجيو نطخىع لمترػرات البجيمة في مخصصي ومصػري السشاىج: وذلظ مغ خالؿ  .5
عمع الفمظ والسػجػدة لجى التالميح ومحاولة التأكيج عمى الترػرات العمسية 

 الرحيحة عشج تصػيخ السشاىج. 
  :ميَر البشح املشتددو 

 استخجـ البحث الحالي كل مغ السشيج الػصفي والسشيج التجخيبي: 
 عمع الفمظ. بسفاليع السختبصة السشيج الػصفي: عشج الكذف عغ الترػرات البجيمة  ..
السشيج التجخيبي: مغ خالؿ استخجاـ الترسيع شبو التجخيبي ذو السجسػعتيغ  .8

التجخيبية والزابصة لتجخيب الشسػذج التجريدي السقتخح وتحجيج فاعميتو في تعجيل 
الترػرات البجيمة السختبصة بعمع الفمظ وتشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي لجى 

 تالميح الرف الدادس االبتجائي. 
 حـــــسٖ للبشــــــاز اليظــــــاإلط

 عله الفلو التصْزات البدٓل٘ يف ّتصْٓباليظسٓ٘ البيأٜ٘ االدتناعٔ٘ " 

  " ّتينٔ٘ االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ 

   Social Constructivism Theory : اليظسٓ٘ البيأٜ٘ االدتناعٔ٘احملْز األّل
عمى دور اآلخخ في بشاء  وتؤكجالبشائية  تحت تشجرجنطخية الشطخية البشائية االجتساعية        

تؤكج عمى  أنيا، كسا الشسػ الفخدي واالجتساعي الرخاع في دور الفخد وعمى ىالسعارؼ لج
التفاعالت  االنجاز الحي يحجث نتيجةعمى ، و تبادالت مثسخة بيغ األفخاد بعزيع البعس حجوث

تختمف الشطخية . و (..80، )مازف  عمى نسػ البشية السعخفية لمفخد والحي يداعجاالجتساعية 
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البشائية االجتساعية عغ الشطخية البشائية السعخفية مغ حيث تأكيجىا عمى بشاء السعخفة لجى 
دور المغة  عمى والتأكيج Social Interactionالستعمع مغ خالؿ التفاعل االجتساعي 

Language ،تؤكج عمى أىسية إيجاد بيئة تعميسية تعتسج عمى الحػار والتعمع التعاوني،  كسا
 السعخفي )العبجالعقمي  هبيشسا تخكد البشائية السعخفية عمى نزج الستعمع وعالقة ذلظ بشسػ 

 .(..80الكخيع، 
أف مشطػر البشائية السعخفية تجاىل أو قمل مغ دور  Buzkurt (80.8)ويخى         

التفاعل االجتساعي والمغة عمى عكذ مشطػر البشائية االجتساعية. وتعتبخ البشائية االجتساعية 
رؤية بجيمة لمبشائية السعخفية، وعمى السعمسيغ مغ خالؿ السشطػر البشائي االجتساعي تقجيع  األف

ويػضح  وتفعيل التػاصل المغػي بيشيع. لمتالميحاألنذصة التعميسية وتجعيع السشاقذة والحػار 
مقارنة بيغ الشطخية البشائية السعخفية كسا قجميا " بياجيو" والتي تخى أف الشسػ  (8)الذكل 

السعخفي يحجث مغ خالؿ الشسػ العقمي لمفخد، والشطخية البشائية االجتساعية كسا قجميا " 
فيجػتدكي " والتي تؤكج عمى أف الشسػ السعخفي يحجث مغ خالؿ التفاعل االجتساعي لمفخد. 
 كسا أف نقصة االلتقاء بيغ الشطخيتيغ ىي بشاء السعخفة الججيجة عمى السعخفة الدابقة لمستعمع. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٓ إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ االجتّبػ١خ ٚإٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ اٌّؼشف١خ ِمبسٔخ(  1شىً ) 

مغ خالؿ تشاولو لمتفاعل االجتساعي وتحػؿ الشذاط  Vygotsky (89:.) يخى حيث        
 Social Interaction and the Transformation of Practical Activityالعسمي 

خصيغ سا مع الشذاط العسمي، وى Speechالتصػر الفكخي يحجث عشجما يتجاخل الحجيث  أف
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مدتقميغ تسامًا لمشسػ، حيث يمعب تحجث الستعمسيغ مع بعزيع البعس دورًا في تشفيح الشذاط 
 أف:  فيجػتدكيالعسمي، وأوضحت تجارب 

ية عغ دور السعسل في تحقيق اليجؼ، فاألشفاؿ ال يتحجثػف فقط تحجث الصفل ال يقل أىس ..
يقػمػف بو، فكالميع وعسميع جدء مغ الػضيفة الشفدية السعقجة السػجية نحػ حل  عسا

 السذكمة السصخوحة. 
كمسا زاد تعقيج اإلجخاء الحي يتصمبو السػقف وكاف حمو غيخ مباشخ، زادت األىسية التي  .8

حيانًا يربح الحجيث ضخورة حتسية، أيػلييا الكالـ في العسمية ككل. ويخى فيجػتدكي أنو 
سي، فإف األشفاؿ الرغار ال يدتصيعػف االفرل الجر  داخلبالكالـ  لع يدسححيث إنو لػ 

وتختكد البشائية االجتساعية عمى  ،(Vygotsky, .:89)مػبة مشيع نجاز السيسة السصا
)الغامجي،  مجسػعة مغ األسذ والسفاليع األساسية التي تشاوليا فيجػتدكي، وىي

80.8) : 
 المغة والكالـ والتحجث ودورىا في تشطيع التفكيخ.  ..
 البيئة االجتساعية والتي يتذارؾ مغ خالليا التالميح في حل السذكالت وإنجاز السياـ.  .8
والحي يتع بيغ التالميح بعزيع البعس مغ خالؿ التفاعل  Negotiationالتفاوض  .4

االجتساعي والحي يؤدي إلى الػصػؿ إلى اتفاؽ في الخأي والتغمب عمى العكبات التي 
 تػاجو سيخ العسل. 

السدافة بيغ ما  وىػ Zone of Proximal Developmentالسسكغ حيد الشسػ  .5
 . يشجده التمسيح بسفخده وما يسكغ أف يشجده مغ خالؿ تفاعمو مع اآلخخيغ

( القػاعج األساسية التي قامت عمييا البشائية االجتساعية ..80ويمخز العبج الكخيع )       
 والتي تسيدىا عغ البشائية السعخفية في العشاصخ التالية: 

 يحجث التعمع مغ خالؿ التفاعل مع اآلخخيغ واالتراؿ بيع.  ..
 .يعتبخ ىحا االتراؿ والتفاعل عمى نفذ قجر أىسية الشسػ الحي قجمو بياجيو .8
 .تعتبخ السشتجات السعخفية التي يتع التػصل إلييا ىي مشتجات اجتساعية .4
 .يتع االتراؿ مغ خالؿ مشتج اجتساعي وىػ " المغة" .5

 & Gagnon) في تتسثلستة عشاصخ لمتعمع البشائي االجتساعي  تحجيج ويسكغ       
Collay, 800.): 



 ....................يف تصويب التصورات البديلة فاعلية منوذج تدريسي مقرتح قائم على النظرية البنائية االجتماعية

07 
 

 السػقف التعميسي والحي تتزح فيو الخؤية واألىجاؼ والسياـ السصمػبة مغ الستعمسيغ.  ..
 . التالميحالعسل في مجسػعات وتػزيع السياـ السصمػبة مغ  .8
 الخبط بيغ التعمع الحالي والتعمع الدابق.  .4
 . التالميحشخح األسئمة مغ خالؿ السعمع الستثارة تفكيخ  .5
  . أثشاء تعمسيعتالميح العخض اإلنتاج الحي تػصل إليو  .6
 . عسمية التأمل فيسا تع التػصل إليو مغ نتائج .7

وفقًا لمشطخية البشائية االجتساعية، إال  اتفاؽ كامل عمى نساذج محجدة لمتجريذ وال يػجج      
 (:                                                              ..80الكخيع،  )العبج أنو تػجج مجسػعة مغ السالمح لمخبخات التعميسية تتسثل في

 . السياـ الػاقعية وبيئات التعمع السخكبة ..
الحػار االجتساعي والحي يؤكج عميو " فيجػتدكي " والحي يخى أنو يديع بذكل كبيخ في  .8

 نسػ العسميات العقمية العميا مغ خالؿ التذارؾ في التعمع. 
 تقجيع عجد متشػع مغ األمثمة لمسادة العمسية خالؿ دراسة السػضػعات والسذكالت.  .4
 ييع والػعي بحلظ. جلكيفية بشاء السعخفة لالتالميح إدراؾ  .5
 . التفاعمي لمستعمع اإليجابيعمع الشذط السختمفة التي تؤكج عمى الجور تاستخاتيجيات ال .6

بأنيا  في إشار العسمية التجريدية االجتساعيةالبشائية ( :800السعيػؼ ) ويعخؼ       
أسمػب لمتجريذ مغ خالؿ التفاعل االجتساعي مع السجرس أو مع األقخاف باستخجاـ المغة 

فييا بتحجيج السفاليع  السعمعوالحػار والتفاوض والتفكيخ برػت عاؿ في مجاميع صغيخة يقػـ 
يخى و  وتقػيع اكتدابيع ليحه السفاليع.  أنفديعالتالميح أو بيغ  لمتالميح إلكدابياالتي يخصط 
يتع مغ خالؿ التفاعل االجتساعي في الفرل الجراسي، ويقػـ  ىبشاء السعش أففيجػتدكي 

ويتع ذلظ مغ  ،(Vygotsky, .:89) وإتقانياالسعمع بجور الػسيط والسػجو لفيع السياـ 
التعمع ييجؼ إلى استبجاؿ السفاليع التمقائية كسا أف  صغيخة،خالؿ العسل في مجسػعات 

التي يكػنػىا معتسجيغ عمى خبخاتيع الحاتية بسفاليع عمسية أكثخ دقة تتسيد  لمتالميح
عشجما يربح التفاعل االجتساعي جدء مغ ديشاميات الفرل الجراسي، فإف الفرػؿ . و بالعسػمية

ليدػا وحجىع الحيغ يحتاجػف التحجث واالستساع إلى بعزيع التالميح ف تربح أماكغ نذصة. 
يجب أف يتفاعل معيع السعمع الستكذاؼ السشيج بذكل أعسق، كسا  التعمع، لكغالبعس أثشاء 

يعتبخ مغ أكثخ الصخؽ فاعمية لمسعمسيغ لتعمع  السعمسيغ معإف تذجيع التفاعل االجتساعي 



 ....................يف تصويب التصورات البديلة فاعلية منوذج تدريسي مقرتح قائم على النظرية البنائية االجتماعية

08 
 

ويديع التفاعل   .(Hurst et al., 80.4)أساليب إبجاعية لحل السذكالت السعقجة 
  : (Hurst et al., 80.4) حيثالتالميح االجتساعي بذكل كبيخ في تعمع 

مغ اآلخخيغ، وبالتالي تجعيع الفيع واالستيعاب مغ خالؿ تشذيط السعخفة التالميح يتعمع  ..
 الدابقة، وعسل ارتباشات، وتعديد األفكار الججيجة. 

 يخمق التفاعل االجتساعي بيئة عسل إيجابية.  .8
يقجـ التفاعل االجتساعي وسائل لمصالب لخؤية السػضػعات مغ مشطػرات متعجدة ويجعع  .4

  . لجييع تفكيخىع الشاقج وميارات حل السذكالت
 ّ مناذز التعله الكاٜن٘ علٙ اليظسٓ٘ البيأٜ٘ االدتناعٔ٘: مداخل 

تػجج العجيج مغ السجاخل ونساذج التعمع القائسة عمى الشطخية البشائية االجتساعية          
تخكد أدوار السعمع في و والتي تعكذ أدوار كل مغ السعمع والستعمع وبيئة التعمع وآليات التقػيع. 

مغ خالؿ تغييخ مدتػى الجعع أثشاء  Scaffoldingالبشائية االجتساعية عمى تقجيع سقاالت 
 .لجعع التالميح لبعزيع البعس واالعتساد عمى التعمع التعاوني في مجسػعات صغيخة التجريذ،

يكػف و  ذاتية وتعتسج أدوار الستعمع عمى استقاللية التعمع بحيث يربح متعمع ذو استقاللية
. بشائيةالتعاونية الأما بيئة التعمع فتعتسج عمى تقجيع السياـ الحكيكية  .متعمع نذط وابتكاري 

وتقػيع األقخاف  السياـ الحكيكيةويختكد التقػيع عمى التقػيع البشائي مغ خالؿ االعتساد عمى 
  8  (Bay, Bagceci, & Cetin, 1101)والتقػيع الحاتي 

تعمع التػليجي ليعكذ نطخية فيجػتدكي ال نسػذج Osborn & Wittrockقجـ وقج         
داود )التعمع في  االجتساعية نساذج الشطخية البشائيةبخز أوذلظ كأحج  ،في البشائية االجتساعية

. حيث تع التأكيج عمى أىسية السجتسع والمغة في نسػ السعخفة، حيث تبشى (80.6والعجواف، 
 التالميحالسعخفة في إشار الشطخية البشائية االجتساعية بصخيقة تفاعمية اجتساعية بيغ 

يعتبخ بشاء السعخفة عسمية اجتساعية تداعج عمى و وبعزيع البعس،  التالميحوالسعمسيغ وبيغ 
بشاء السعشى لجى الستعمسيغ، كسا تتأثخ باألفكار والترػرات السػجػدة في بشيتيع السعخفية، وما 

 بيغ األفكار والترػرات الدابقة وبيغ السعخفة الججيجة. ىالعالقات ذات السعشيحجث ىػ تػليج 
البشائية االجتساعية  التعمع القائسة عمى الشطخية نساذجيعتبخ الشسػذج التػليجي مغ أىع وأبخز و 

يتزسغ عسميات تػليجية يقـػ بيا الستعمع لمخبط بيغ السعخفة الججيجة و في تجريذ العمػـ، 
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السرخي،    ; 80.8ىي )الغامجي، ويتكػف مغ أربعة أشػار أساسية والخبخة الدابقة 
80.7) : 

 التسييجي: وييجؼ إلى التعخؼ عمى السعمػمات والسعارؼ القبمية لجى الستعمسيغ.  الصػر ..
السعخفة الدابقة والسعخفة الججيجة،  يغويتزسغ أنذصة تيجؼ إلى الخبط بالصػر التخكيدي:  .8

 ويحجث مديج مغ التفاعل االجتساعي مغ خالؿ العسل في مجسػعات.  
الصػر الستعارض )شػر التحجي(: مغ خالؿ مشاقذة الفرل بالكامل مغ خالؿ عخوض  .4

السجسػعات وبسداعجة السعمع واستخجاـ الػسائط السختمفة التي تؤكج عمى األفكار 
 والسفاليع الرحيحة. 

وتصبيقيا التالميح شػر التصبيق: في ىحا الصػر يتع استخجاـ السعخفة التي تػصل إلييا  .5
 . اتية ججيجةفي مػاقف حي

وقج استفاد الباحث مغ الجراسة الشطخية الدابقة لسفيـػ ومبادئ الشطخية البشائية 
االجتساعية ودراسة مجاخل ونساذج التعمع القائسة عمى الشطخية البشائية االجتساعية في بشاء 

  الشسػذج التجريدي السقتخح كسا يمي:
 ٓ٘ البيأٜ٘ االدتناعٔ٘الينْذز التدزٓشٕ املكرتح الكاٜه علٙ اليظسبياٛ 

البشائية االجتساعية في  الشطخية قاـ الباحث بإعجاد الشسػذج التجريدي السقتخح القائع عمى
 ضػء: 
 .مبادئ الشطخية البشائية االجتساعية 
  .مجاخل التعمع وفقًا لمشطخية البشائية االجتساعية 
  البشائية االجتساعيةالشطخية مخاحل التعمع القائع عمى . 
 دراسة شبيعة الترػرات البجيمة وكيفية ترػيبيا . 
  .دراسة شبيعة العسل الجساعي وآليات تشفيحه 
  بشائية االجتساعية.سات الدابقة السختبصة بالادراسة البحػث والجر 

التالية لمشسػذج  إلى السخاحلتػصل الباحث  لسا سبقوفي ضػء الجراسة والتحميل 
 التجريدي السقتخح: 
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  الينْذز التدزٓشٕ املكرتح:مساسل  
 مخاحل أساسية ىي:  خسدةيتكػف الشسػذج التجريدي السقتخح مغ 

                   Authentic Tasks الحكيكية تقجيع السياـ مخحمة ..
                   Social Interactionمخحمة التفاعل االجتساعي  .8
 Conflict and Challenge                 مخحمة التعارض والتحجي .4
 Application and Elaboration        التصبيق والتػسعمخحمة  .5
  Evaluation and Feedback    والتغحية الخاجعةمخحمة التقػيع  .6

 وفيسا يمي عخضًا تفريميًا لكل مخحمة مغ مخاحل الشسػذج: 
تعتبخ السياـ الحكيكية مغ الخكائد األساسية التي تدتشج  :احلكٔكٔ٘ تكدٓه املَاو مسسل٘ ..

أو مذكمة تتزسغ عخض  شخح سؤاؿ عمييا البشائية االجتساعية. ويتع في ىحه السخحمة
، أو أحج السفاليعب السختبصةيجؼ إلى استخخاج الترػرات البجيمة تو لسخصط أو ضاىخة 

  بشاء حجة عمسية، أو حل مذكمة مغ السذكالت. 
الشطخية البشائية  قمبويعتبخ التفاعل االجتساعي ىػ  :تفاعل االدتناعٕمسسل٘ ال .8

إلى مجسػعات، ويتع عخض الترػرات التالميح تقديع  ىحه السخحمة االجتساعية، وتتزسغ
بعزيع البعس، ثع للتالميح ا واستساع والسشاقذة ، كسا يتع التحجثوفحرياالبجيمة 

كسا يسكغ أف يدتعيغ التالميح بذبكة ، التفاوض لمػصػؿ إلى رأي مػحج لمسجسػعة
ىع في التػصل إلى جاإلنتخنت والسرادر األخخى في الحرػؿ عمى السعمػمات التي تداع

أو  ويبجأ التفاعل بالقخاءة ثع التفاعل مع الشز السقخوء . الرحيحة العمسية الترػرات
ثع السشاقذة  الكتابةالسشاقذة ثع ثع التفاعل االجتساعي ثع أو الذكل أو الشذاط  السخصط

 .مخة أخخى 
ويتع مغ خالؿ مشاقذة الفرل بالكامل مغ خالؿ عخوض  :مسسل٘ التعازض ّالتشدٖ .4

السجسػعات وبسداعجة السعمع واستخجاـ الػسائط السختمفة التي تؤكج عمى الترػرات 
عخض السفاليع والترػرات التػصل إلى و حيث يتع العمسية الرحيحة لمسفاليع. 

   الرحيحة. 
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في ىحه السخحمة يتع استخجاـ الترػرات العمسية الرحيحة التي  :مسسل٘ التطبٔل ّالتْسع .5
وتصبيقيا في مػاقف حياتية ججيجة مغ خالؿ عخض ترػرات بجيمة التالميح تػصل إلييا 

   ضافية.اإلنذصة تشاوؿ األ  مغ خالؿ ومػاجيتيا، وىشا يتع تكخار الترػر الرحيح ى أخخ 
ويتزسغ ، تع إنجازه لسامغ خالؿ إعجاد تقخيخ  ويتع السادع٘:ّالتغرٓ٘  مسسل٘ التكْٓه .6

التقخيخ عخض لمترػرات البجيمة األولية، واإلجخاءات التي تست بجاخل السجسػعة، وآليات 
كل فخد في  عخضبيغ التالميح والشتائج التي تع التػصل إلييا، مع  حجثتالتفاوض التي 

ويعقب ذلظ تجاىاتو ومجى رضاه عغ أداء دوره في السجسػعة ودور زمالءه. ال السجسػعة 
كسا ىػ  تقجيع التغحية الخاجعة الالزمة لتحديغ السسارسات بكل مخحمة مغ مخاحل الشسػذج

 (4)مػضح بذكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الشسػذج التجريدي السقتخح القائع عمى الشطخية البشائية االجتساعية4)شكل 
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  الشسػذج 

 السخخجات    دور الستعمع     دور السعمع 

 تقديم المهام

  الحقيقية

طرح األسئلة 

 وتوزٌع المهام 

التفاعل 
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التصورات 

 الصحٌحة 
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التصورات 

 التقويم

والتغذية 
التحقق من 

 انجاز المهام 

مواجه المزٌد 
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إعداد التقارٌر 

وملفات 

التأكٌد على 

التصورات 

 نتائج المجموعات 
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 ،لمشسػذج التجريدي السقتخح مخاحل الشسػذج السختمفة الدابق الذكل التخصيصي يػضح       
يتزسغ الشسػذج و  .في كل مخحمة مغ السخاحل والستعمعيطيخ دور كل مغ السعمع كسا 

السخخجات التعميسية السدتيجفة مغ كل مخحمة مغ السخاحل، كسا أف التغحية الخاجعة والتي 
تختبط بالسخحمة الخامدة مغ مخاحل الشسػذج تذكل ركيدة أساسية لتعجيل وتحديغ كل مكػنات 

يسكغ مداعجة التالميح عمى بشاء السعخفة الخاصة بيع مغ خالؿ حيث الشسػذج التجريدي. 
 ,.Bay et al) حيث أوضحت دراسة ،تقجيع مياـ متشػعة ليع تتصمب تحجي وابتكار حمػؿ ليا

 Authenticالتعمع البشائي االجتساعي األصيل القائع عمى السياـ الحكيقة  أف (80.8
Tasks  والتفاعل االجتساعيSocial Interaction قج يكػف لو تأثيخ  ،والتحجث والكالـ

. كسا أف التمسيح يتعمع مغ وإنجاز السياـ غيخ مباشخ عمى زيادة الشجاح في حل السذكالت
اآلخخيغ، مغ خالؿ تشذيط السعخفة الدابقة، وعسل ارتباشات، وتعديد األفكار الججيجة، كسا 

لخؤية السػضػعات مغ مشطػرات  الفخصة ويتيحيخمق التفاعل االجتساعي بيئة عسل إيجابية، 
. ويسكغ القػؿ إف بشاء السعخفة عسمية اجتساعية تداعج (Hurst et al., 80.4)متعجدة 

عمى بشاء السعشى لجى الستعمسيغ، كسا تتأثخ باألفكار والترػرات السػجػدة في بشيتيع 
رػرات الدابقة وبيغ بيغ األفكار والت ىالسعخفية، وما يحجث ىػ تػليج العالقات ذات السعش

 (.80.6)داود والعجواف،  السعخفة الججيجة

 ّ ٘ٔاجلناعٕتينٔ٘ االجتاِ حنْ العنل اليظسٓ٘ البيأٜ٘ االدتناع Team Work:   
 آليات، نطخًا ألنو يسثل أحج اً ضخوري اً تشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي أمخ  إف        

 وال يسكغ أف يشسى . تحقيق نتائج إيجابية في السخخجات األكاديسية واالجتساعية
وىحا يعشي التخمي ، إال إذا تع وضع التشافذ الفخدي جانباً  االتجاه نحػ العسل الجساعي

عغ االعتقاد بأف الشجاح يعتسج فقط عمى جيج الذخز نفدو، كسا يتصمب الثقة في 
نجاح التعمع عمى االتجاىات اإليجابية لمتالميح نحػ  قجرة أعزاء الفخيق، حيث يعتسج

وعمى العكذ مغ ذلظ، ، (Mendo – Lázaro et al., 80.8) العسل الجساعي
تؤدى االتجاىات الدمبية نحػ العسل الجساعي إلى ضعف التعاوف بيغ أعزاء الفخيق 

 ,Fransenوجعمو أكثخ صعػبة مسا يؤثخ عمى الشتائج واتخاذ القخارات 
Weinberger, & Kirschner, 80.4)) 
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 : أنو أىسية العسل الجساعي في (Mendo – Lazaro et al., 80.8)ويمخز 
 يديج مغ االىتساـ والجافعية لسػضػعات الجراسة.  ..
 يحدغ مغ جػدة العسل مقارنة بالعسل الفخدي.  .8
 . الستعمسيغيجعع العالقات االجتساعية بيغ  .4
 فاعمية.  يداعج في اتخاذ قخارات أكثخ .5

إلى فخؽ متعجدة، ويعسل أعزاء التالميح عتسج بيئة العسل الجساعي عمى تقديع ت       
 ,Chyung,   Winiecki, Hunt, & Sevierكل فخيق معًا لتحقيق ىجؼ الفخيق 

في الفرل الجراسي لتعديد العسل الجساعي  متعجدة(. ويتدايج استخجاـ أساليب (80.8
، وذلظ بسا يديع في تحديغ األداء والتعمع وتصػيخ الكفاءات الذخرية التالميحبيغ 
بسيسة التالميح وال يكفي تكميف  . (Mendo – Lazaro et al., 80.8) لجييع

 في االعتبار عشجالجػانب مجسػعة مغ  بل يجب أف تؤخح ،معاً العسل  ويصمب مشيع
استخجاـ  عمىالسعمع  تجريب: تتسثل في العسل الجساعي في الفرل الجراسي إدخاؿ

 ،العسل الجساعي عمىالتالميح تجريب و  ،التعاوف بيغ األقخاف تذجعالتي األساليب 
وتػجج   .(Mendo-Lázaro et al., 80.8) السيارات االجتساعية لمفخيقوتشسية 

مجسػعة مغ العػامل التي تديع في تشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي يحجدىا 
(Alford, Fowler, & Sheffield, 80.5) الستعةثالثة عشاصخ تتسثل في:  في( ،

 :التعمع(اإلحباط، تقميل 
التالميح  فإفالسيسة مثيخة لالىتساـ ومميئة بالتحجيات ومججية،  إذا كانتف ..

 يدتستعػف بالتعمع. 
االختالفات مع االلتداـ، إذا كاف ىشاؾ اتراؿ واضح وثقة بقجرات اآلخخيغ وفيع و  .8

 يتع تقميل اإلحباط. 
عمى  تؤثخ السيسة واالتجاه العاـ لمتالميح نحػ العسل الجساعي وإدراكيع لمتعمع .4

 . عسمية التعمع
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كسا يسكغ أف يقجـ العسل الجساعي العجيج مغ السسيدات والفخص لتجريذ العمـػ        
والحمػؿ واآلراء والخبخات، كسا يػفخ  التي يقجميا التالميح وكحا تتسثل في تشػع األفكار

والتعمع مغ اآلخخيغ، ىحا  Science Talkأيزًا فخصة لالنخخاط في الحجيث العمسي 
مثل حل  Authentic Tasksباإلضافة إلى اعتساده عمى تقجيع السياـ الحكيكية 

وجسع السعمػمات وتشطيسيا السذكالت، وتصبيق السعخفة الدابقة عمى مػاقف ججيجة، 
في أشكاؿ ومخصصات ورسـػ بيانية، وتخجسة الخسـػ البيانية، وبشاء الحجج العمسية 

والتي يسكغ أف تديع في تحقيق العجيج وغيخىا مغ السياـ الحكيكية التي يسكغ إنجازىا 
 . مغ أىجاؼ تجريذ العمـػ

عسمية ستعمسيغ لجى الوندتخمز مغ عخض ىحا السحػر أف بشاء السعخفة       
اجتساعية تتأثخ باألفكار والترػرات السػجػدة في بشيتيع السعخفية، وما يحجث ىػ تػليج 

، كسا العالقات ذات السعشى بيغ األفكار والترػرات الدابقة وبيغ السعخفة الججيجة
الخبط بيغ الشسػذج التجريدي السقتخح القائع عمى  يتع أف يسكغندتخمز أيزًا أنو 

الشطخية البشائية االجتساعية وتشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي مغ خالؿ مخاحل 
ثع التفاعل االجتساعي بيغ التالميح  السياـ الحكيكيةوالتي تبجأ بتقجيع  السختمفةالشسػذج 

القخارات التي تؤدي إلى تدايج  وما يحجث بو مغ تفاوض اجتساعي يعكبو االتفاؽ واتخاذ
الثقة بالشفذ وبالفخيق وقجراتو مسا يقمل مغ اإلحباط ويديج مغ متعة التعمع ومغ االتجاه 

 اإليجابي نحػ العسل الجساعي. 
اليظسٓ٘ البيأٜ٘ عالقتَا بّ عله الفلوفأٍه مب املستبط٘التصْزات البدٓل٘ احملْز الجاىٕ: 

    : االدتناعٔ٘

 تختبطتػجج العجيج مغ الترػرات البجيمة التي حجدتيا الجراسات الدابقة والتي        
الستسثل الترػر البجيل  (Plummer, 1103)حجدت دراسة حيث  الفمظ.بسفاليع عمع 

أف الذسذ يتع حجبيا وقت الميل ليحجث الطالـ، وأيزًا الترػر بأف الذسذ في 
كسا  8(Plummer, 1103; Sackes, 1104)تتحخؾ في خط مدتكيع ألعمى وألسفل 
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لفيع أساسي بأف األرض تجور حػؿ  تفتقخإف معطع تفديخات التالميح لميل والشيار 
   .(.Slatar et al., 110)محػرىا 

وتػجج مجسػعة مغ الترػرات البجيمة التي تفدخ أشػار القسخ. فقج حجدت بعس       
   Clouds Modelالدحب  ّٚٔٛرج Eclipse Modelنسػذج الخدػؼ  الجراسات

 ;.Slatar et al., 110) القسخكأكثخ الترػرات البجيمة السدتخجمة لتفديخ أشػار 

Plummer, 1112) ويترػر بعس التالميح أف الذسذ تختفع وتشخفس في .
 ,Slatar et al., 110.; Plummer, 1103; Sackes)الدساء بالشدبة لألرض 

أشػار مسا يحجث  نفدو في شكل القسخ تغيخ حجوثكسا يترػر التالميح  8(1104
أف الدحب تسشع أحيانًا أشعة الذسذ مغ الػصػؿ إلى  يترػر التالميحلقسخ. كسا ا

 القسخالقسخ أو ببداشة تغصي القسخ، وأحيانًا تزيف إلى شكل القسخ مسا يحجث أشػار 

((Slatar et al., 110. 8  
يػجج ما يعخؼ بالشسػذج اليجيغ )الخميط( لمترػرات البجيمة ومشيا عمى  كسا       

مديج مغ ميل األرض والبعج عغ الذسذ. سبيل السثاؿ تفديخ تغيخ الفرػؿ مغ خالؿ 
إف وجػد ىحا الشسػذج اليجيغ ىػ مثاؿ عمى ميل التالميح لمتسدظ بترػراتيع البجيمة 

ة، االبتجائيلتخكيد عمى سشػات السجرسة وعشج ا  Slatar et al., 110. 8)) الدابقة 
 السختبصة     الترػرات البجيمة وجػد العجيج مغ أضيخت  الدابقة فإف العجيج مغ الجراسات

إلى  (Plummer, 1103)أشار حجوث الميل والشيار، حيث  ومشيا تفديخعمع الفمظ، ب
حجبيا وتؤدى إلى : الذسذ يتع ىسا في بجيميغ تتخكدأف الترػرات السبكخة لألشفاؿ 

الذسذ تتحخؾ بذكل مدتكيع ألعمى وأسفل. كسا أجخى ، و الطالـ في وقت الميل
Sackes (80.6) ( شفل 57دراسة عمى الترػرات السبكخة لميل والشيار عمى )
 Distance( سشػات. في ىحه الجراسة فإف نسػذج السدافة 6،7بالحزانة أعسار )

Model ونسػذج تحخؾ الذسذ صعػدًا وىبػشًا  ،حيث تتحخؾ الذسذ أقخب أو أبعج
عمى التػالي. وفي مشترف السجرسة انتذارًا أكثخ الترػرات البجيمة كانت ىي 

ة، يجرؾ التالميح أف الذسذ تتحخؾ عبخ الدساء، ولكشيع يعتقجوف أنيا تسخ االبتجائي
  8  (Plummer, 1112)كل يـػ  عرؤوسيبذكل مباشخ فػؽ 
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أشارت األدبيات إلى أف العجيج مغ التالميح يحسمػف ترػرات بجيمة عغ تغيخ  كسا       
الفرػؿ تدتشج إلى وجيات نطخ غيخ عمسية عغ كيفية تحخؾ األرض في الفزاء. فعمى 

 والتي أجخيت عمى ((Starakis & Halkia, 1103سبيل السثاؿ، أوضحت دراسة 
% مغ 84أف حػالي  تمسيح( 50.الرف الخامذ ومجسػعة مكػنة مغ ) تالميح

 ىػ سبب الذسذ(تجاه أو بعيج عغ  )السػاجيةالتالميح يعتقجوف أف تػجيو األرض 
أف السدافة بيغ األرض  يتسثل فيالفرػؿ. كسا وجج ترػر بجيل آخخ شائع  تغيخ

أف األرض ليا مجار بيزاوي، يعسل  الترػر والذسذ تدبب الفرػؿ، وامتجاد ليحا
 ,Annenberger Foundation)األرض والذسذ  عمى تغييخ السدافة بيغ

1103; Naze & Fontaine, 1103; Starakis & Haklkia, 1103) 8 ومغ
ة إلى السدتػيات الجامعية، وجج نسػذج " الخدػؼ" كتفديخ ألشػار االبتجائيالسجرسة 

 ,Naze & Fontaine)القسخ ليكػف األكثخ شيػعًا لمترػرات البجيمة السػجػدة 

1103)  8 
بصخيقة تػافق الخبخات الججيجة مع  مغ حػلو يبشي الفخد تفديخاتو الخاصة لمعالع       

لسػاجية وتحجى الترػرات البجيمة، و   8(Vygotsky, 1100) السػجػدة لجيوالخبخات 
أوضحت  حيث تالميحىع.يجب عمى السعمسيغ أواًل أف يكػنػا عمى وعي بيا لجى 

وقج أشارت   8(Kanli, 1103)أنفديع يستمكػف ترػرات بجيمة  أف السعمسيغ اتالجراس
بالترػرات البجيمة في عمع الفمظ بػاسصة السعمسيغ  الػعيالجراسات الدابقة إلى أف 

قامت  (Cox, Steegen, & De Cock, 1105)دراسة  فسثالً ، كبيخيتشػع بذكل 
بالترػرات البجيمة لجى  يع( معمع لتحجيج مجى وعي88بإجخاء مقابالت شخرية مع )

أف الترػر البجيل  السذاركػف  أوضحوقج تالميحىع وبتخكيد محجد عمى الفرػؿ. 
الذائع ىػ أف التالميح يعتقجوف أف الفرػؿ تحجث بدبب اختالؼ السدافة بيغ األرض 

فعشجما يجرؾ السعمسػف الترػرات  . بحلظ قميل مغ السعمسيغ كانػا عمى وعىو ، والذسذ
، وبالتالي ال تتشاسب مع بشياتيع الحالية، يسكشيع بشاء خبخات تعمع لجى تالميحىع البجيمة

خمق صخاع إدراكي يدسح بسشاقذة الخبخات مع اآلخخيغ لبشاء معاف ججيجة صحيحة 
 8(Tobin, 1112)مشطسة 
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وجػد العجيج مغ الترػرات البجيمة السختبصة ىحا السحػر وندتخمز مغ عخض        
 ندتخمزبجسيع السخاحل الجراسية، كسا  وتالميحهعمع الفمظ لجى كل مغ السعمع بسفاليع 

وأف يجب أواًل تحجيجىا بذكل دقيق، أنو لتحجي الترػرات البجيمة وتغييخىا  أيزاً 
الحي  الفحز والتقرييتصمب فخص متكخرة، وفي وقت متقارب، لالنجماج في  ترػيبيا

 ،الرحيحيخمق الرخاع السعخفي السصمػب لخفس الترػر البجيل وتبشي الشسػذج العمسي 
مغ خالؿ الشسػذج  البشائية االجتساعية الشطخية وأفكار آليات يػفخه استخجاـ ما قجوىحا 

الكذف عغ الترػرات  الباحث مغ اإلشار الشطخي عشج استفادوقج التجريدي السقتخح. 
بشاء الشسػذج التجريدي السقتخح، وأيزًا عشج  وعشجفمظ وتحجيجىا البجيمة في عمع ال

  وفيسا يمي عخضًا إلجخاءات البحث.إعجاد أدوات البحث السختمفة. 
 حـــــــساٛات البشـــــــإد

قاـ الباحث باإلجخاءات  ولإلجابة عغ أسئمة البحث والتحقق مغ صحة فخوض
 التالية: 

 : أّاًل: اختٔاز احملتْٚ العلنٕ 

السقخرة في  "فرل الذسذ واألرض والقسخ :في وحجة " الفزاء السحتػى العمسي تسثل       
 :.80/  80.9بالفرل الجراسي الثاني لمعاـ الجراسي  االبتجائيكتاب العمػـ لمرف الدادس 

نطخًا ألنو يسثل نياية  االبتجائيتع اختيار الرف الدادس و . والتي تتزسغ مفاليع عمع الفمظ ـ
ة، حيث يجب أف تتكػف لجى التالميح الترػرات العمسية الرحيحة قبل االبتجائيالسخحمة 

 لألسباب التالية:  ىحه الػحجةالجخػؿ إلى السخحمة الستػسصة. وقج تع اختيار 
 حيث، فإف مفاليع عمع الفمظ يرعب فيسيا وشخحيا ،مقارنة بسفاليع العمـػ األخخى  ..

 .  (Kıroğlu, 80.6)يارة معخفية" عالية السدتػى لفيسيا تتصمب "م
السخحمة  لجى تالميحلػجػد مجسػعة مغ الترػرات البجيمة السختبصة بسفاليع عمع الفمظ  .8

وذلظ في  وحتى لجى السعمسيغ أنفديع، ة وتدتسخ معيع حتى السخحمة الجامعيةاالبتجائي
 ,Slater et al., 80.9; Kıroğlu )ات: ضػء ما أضيختو الجراسات الدابقة مثل دراس

80.6; Annenberger Foundation, 80.5; Naze & Fontaine, 80.5; 
Starakis & Haklkia, 80.5; ) 
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محتػى الػحجة بحياة التالميح اليػمية وبالطػاىخ الفمكية مثل الميل والشيار، تغيخ  ارتباط .4
فرػؿ الدشة، أشػار القسخ، الخدػؼ والكدػؼ، والسج والجدر وما يختبط بيا مغ 

 ترػرات بجيمة يسكغ ترػيبيا. 
التي ستدتسخ مع و تعج دراسة الفمظ جدء أساسي مغ دراسة محػر عمػـ األرض والفزاء  .5

 التأسيذالميح في السخحمة الستػسصة والثانػية وحتى الجامعة، ومغ ثع يجب أف يتع الت
ما يختبط بيا مغ ترػرات بجيمة حتى ال تدتسخ مع  وتعجيللجراسة ىحه السػضػعات 

 التالميح في السخاحل التعميسية التالية. 

 : 0التلنٔر مَاو عنل: إعداد نساس٘ ثاىًٔا

 قـػ بياالتي ي عمى السياـاشتسمت  بحيث لسياـ عسل التمسيحإعجاد كخاسة ب قاـ الباحث      
وقج تزسشت كخاسة السياـ ة ومبادئ الشطخية البشائية االجتساعية. فالتمسيح في ضػء فمد

( ورقة عسل تتشاوؿ حخكة الذسذ واألرض والقسخ، الميل والشيار، الفرػؿ، أشػار القسخ، 88)
. ويتع التعامل مع أوراؽ والترػرات البجيمة السختبصة بيا ػؼالسج والجدر، والخدػؼ والكد

تع عخض  في ضػء تػجييات وتعميسات السعمع.  العسل مغ خالؿ الشسػذج التجريدي السقتخح
لمتحقق مغ مجى ظ ، وذلكخاسة السياـ عمى مجسػعة مغ خبخاء التخبية العمسية ومعمسي العمـػ

، وإمكانية تشفيحىا في حجود اإلمكانيات الستاحة، االبتجائيمشاسبتيا لتالميح الرف الدادس 
 وتع إجخاء التعجيالت السصمػبة. 

 : 3ثالجًا: إعداد دلٔل املعله

مػضػعات الػحجة في ضػء الشسػذج التجريدي تجريذ ل قاـ الباحث بإعجاد دليل السعمع       
الشطخية البشائية االجتساعية السقتخح. وقج اشتسل دليل السعمع عمى مقجمة وفكخة عامة عغ 

والترػرات البجيمة في عمع الفمظ، والشسػذج التجريدي السقتخح ومخاحمو، وتػجييات لمسعمع 
بحيث يتع تػزيع السياـ عمى التالميح، ثع يتع  ،لتشفيح الجروس وفقًا لمشسػذج التجريدي السقتخح

ؿ الحػار والسشاقذة والتفاوض السصمػبة مغ خال  اـالتفاعل االجتساعي لمسجسػعات إلنجاز السي
 لمػصػؿ إلى حل لمسذكمة أو اتخاذ القخار السشاسب، ثع يحجث التعارض والتحجي لتػضيح

                                                           

 عسل التمسيح  مياـ( كخاسة  8ممحق )   2 
 ( دليل السعمع  4ممحق )   3
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التػسع وذلظ بتقجيع ترػرات التصبيق و  الترػرات العمسية الرحيحة، ويمي ذلظ مخحمة وتأكيج
بجيمة أخخى ومػاجيتيا، وفي الشياية التقػيع وكتابة التقاريخ لتقػيع ما تع بسخاحل العسل 

جليل عمى مجسػعة مغ الدادة القاـ الباحث بعخض السختمفة وتقجيع التغحية الخاجعة لمتالميح. 
دي السقتخح، وتع إجخاء لتشفيح الجروس وفقًا لمشسػذج التجري مشاسبتوالخبخاء لبياف مجى 

 . التعجيالت السصمػبة
 : البشحزابعًا: إعداد أدّات 

 عله الفلو:  املستبط٘ مبفأٍه( إعداد اختباز التصْزات البدٓل٘  1) 

 :سفاليع ب السختبصةالكذف عغ الترػرات البجيمة ىجؼ االختبار إلى  اهلدف مً االختباز
 لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي.  عمع الفمظ بفرل الذسذ واألرض والقسخ

 :لبشاء مفخدات االختبار تع إجخاء الخصػات التالية:  حتدٓد مفسدات االختباز 
السختبصة البجيمة  الترػراتالتي تشاولت  والجراسات دراسة السذخوعات العالسية واألدبيات .1

 & Slater et al., 8102; Kıroğlu, 8102; Turk)  :الفمظ مثل بسفاليع عمع

Kakan, 8102; Annenberger Foundation, 8102; Naze & Fontaine, 

8102; Starakis & Haklkia, 8102; NRC, 8108)    
وتحجيج  االبتجائيالعمـػ بالرف الدادس السعمسيغ الحيغ يقػمػف بتجريذ مقخر  مشاقذة .8

 السحتػى العمسي لسفاليع عمع الفمظ والترػرات البجيمة السختبصة بيا.  
 فرل الذسذ واألرض والقسخ.  في االبتجائيالعمػـ لمرف الدادس محتػى كتاب  مخاجعة .4
أسئمة ( 0.إجخاء تقييع استصالعي مغ خالؿ إعجاد قائسة استصالعية مكػنة مغ ) .5

 بة عمييا مغ قبل التالميح بعباراتيع الخاصة.لإلجا ،مراغة بشسط األسئمة السفتػحة
مغ غيخ مجسػعتي  االبتجائيتالميح الرف الدادس ( مغ 0.) ىتصبيق القائسة عم  .6

 .  األسئمةلبياف وضػح  البحث
مسغ  االبتجائيتمسيحًا مغ تالميح الرف الدادس ( 40) ىتصبيق التقييع استصالعي عم  .7

لجييع لالستخشاد  البجيمة الترػرات، وتع كتابة إجاباتيع الستخالص وحجة الفزاءدرسػا 
 في األسئمة الشيائية.البجائل بيا عشج كتابة 

  وتعجيل البجائل.  نتائج التقييع االستصالعي  دراسةوذلظ بعج  أسئمة االختبار الشيائيةكتابة  .8
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مجسػعة مغ الخبخاء في التخبية العمسية  ىعخض االختبار عمتع  حتدٓد صدم االختباز: .9
التػصل إلييا التي تع  لمترػرات البجيمة السختبصة بسفاليع عمع الفمظ مجى قياسولتحجيج 

 في الخصػات الدابقة.
قاـ الباحث بصباعة االختبار وتصبيقو عمي  حتدٓد معامل ثبات االختباز ّالزمً املياسب لُ: .:

في وذلظ مغ دراسة الػحجة،  االنتياءبعج  جائياالبتشالب الرف الدادس  مجسػعة مغ
وبمغ العجد الكمي ألوراؽ اإلجابة الرحيحة )  ـ، 80.9/ 80.8  نياية العاـ الجراسي

تحجيج السػاصفات اإلحرائية لمرػرة السبجئية لالختبار،  والتي تع في ضػئياورقة (  40
لحداب  SPSSامج وقاـ الباحث بحداب قيسة معامل ثبات االختبار باستخجاـ  بخن

( ، كسا 0.87لسعامل الثبات )   Cronbach`s Alphaمعامل الثبات وقج بمغت قيسة 
متػسط الدمغ الحي استغخقو جسيع التالميح في حداب االختبار مغ خالؿ  زمغ حدابتع 

تدائل التالميح بعس  وقج. ( دقيقة 40)  وبمغ الدمغ ، اإلجابة عغ أسئمة االختبار
مشيا: " القسخ الججيج )السحاؽ(، األشػار، و التداؤالت حػؿ معشي بعس الكمسات باالختبار 

وبحلظ أصبح االختبار عمى درجة عالية مغ الرجؽ  .لمتالميحتطل )تبقى("، وتع تػضيحيا 
 والثبات، وصالحًا لتحجيج الترػرات البجيمة لجى التالميح. 

مغ  ( مفخدة 85مغ )  ةالشيائي صػرتوتكػف االختبار في  :4ختبازالصْزٗ اليَأٜ٘ لال .0.
اشتسل الجحع في بعس و  ،والبجائل الجحعمغ  كل مفخدة ، وتكػنتنسط االختيار مغ متعجد
بجائل عمي  أربعةوعجد البجائل في كل مفخدة  ،شكاؿ ومخصصاتأالسفخدات عمى رسـػ و 

 الشحػ التالي: 
 الترػر العمسي الرحيح.  والحي يسثلبجيل واحج لإلجابة الرحيحة  -
 ثالثة بجائل تحتػي كل مشيا عمى أحج الترػرات البجيمة التي تع التػصل إلييا.  -

وبيانات عغ  كسا قاـ الباحث بإعجاد ورقة إجابة لالختبار تزسشت رقع الدؤاؿ واالستجابات
الرحيحة وصفخ ترحيح االختبار بإعصاء درجة واحجة لإلجابة  وتع .التمسيح ومجرستو اسع

 ( درجة. 85)لإلجابة الخاشئة، وبحلظ تكػف الجرجة الكمية لالختبار 

  

                                                           

 عمع الفمظ في صػرتو الشيائية.  بسفاليعالسختبصة ( اختبار الترػرات البجيمة  5ممحق )  4
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 ( ِٛاصفبد اختجبس اٌتصٛساد اٌجذ٠ٍخ فٟ ِفب١ُ٘ ػٍُ اٌفٍه      0جذٚي ) 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد األصئٍخ أسلبَ األصئٍخ ِذبٚس االختجبس

دشوخ اٌشّش ٚاألسض 

 ٚاٌمّش

0 ،5 ،01 ،03 ،0. ،13 5 14% 

 %0184 2 04، 02، 1 ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس

 %118.2 4 10، 01، 4، 3، 2 اٌفصٛي

 %118.2 4 01، 05، 00، 2، .، 1 أطٛاس اٌمّش

 %0184 2 12، 11   اٌّذ ٚاٌجزس

 %822. 1 11، 02 اٌخضٛف ٚاٌىضٛف

 %011 صؤالً  13 اٌّجّٛع اٌىٍٟ

 : 5مكٔاض االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ إعداد(  0)  
  ًقياس االتجاه نحػ العسل الجساعي لجى تالميح ىجؼ السكياس إلى  املكٔاض:اهلدف م

وذلظ مغ خالؿ تحجيج محرمة استجاباتيع بالقبػؿ أو الخفس ، االبتجائيالرف الدادس 
 لعبارات السكياس. 

 الجراسات التي ىجفت إلى قياس  مغ استعاف الباحث بسجسػعة :املكٔاض حتدٓد أبعاد
االتجاه نحػ العسل الجساعي، وذلظ لتحجيج أبعاد السكياس وصياغة عباراتو ومغ ىحه 

 ,.Chyung et al., 80.8; Mendo-Lázaro et al 80.8)األشقخ، : الجراسات
80.8; Alford et al., 80.5; ) :حيث تع تحجيج بعجيغ أساسييغ لمسكياس ىسا

 تقجيخ أىسية العسل الجساعي، واالستستاع بالعسل الجساعي. 
  كسا تع وضع تجريج  ،( بشجاً 40مغ ) السكياس بشػدتكػنت  بيْد املكٔاض:حتدٓد

 ،غيخ متأكج ،ليكخت، حيث يقابل كل عبارة ثالث استجابات )مػافق بأسمػبلالستجابات 
أبعاد  مػاصفات السكياس والحي يذتسل عمى التالي ويػضح الججوؿغيخ مػافق(، 

 :سكياس، وأرقاـ وعجد العبارات بكل بعج والشدبة السئػية لياال

  

                                                           
 ( مكياس االتجاه نحػ العسل الجساعي في صػرتو الشيائية.  6ممحق )  6
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 ( ِٛاصفبد ِم١بس االتجبٖ ٔذٛ اٌؼًّ اٌجّبػٟ 1جذٚي ) 

اٌؼجبساد أسلبَ  ثؼبد اٌّم١بسأ

 اٌّٛججخ

) + ( 

اٌؼجبساد أسلبَ 

 اٌضبٌجخ

 (- ) 

ػذد 

 اٌجٕٛد

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ

أ١ّ٘خ اٌؼًّ تمذ٠ش 

 اٌجّبػٟ

0 ،1 ،2 ،2 ،00 ،

0. ،02 ،1. 

4 ،5 ،04 ،14 ،

15 ،12 ،3 ،01 

05 4282% 

االصتّتبع ثبٌؼًّ 

 اٌجّبػٟ

1 ،. ،01 ،11 ،

13 ،11 ،12 

02 ،03 ،05 ،

01 ،11 ،10 ،

21 

03 3581% 

قاـ الباحث بعخض السكياس عمى مجسػعة مغ الدادة الخبخاء لتحجيج مجى مشاسبتو         
لكياس االتجاه نحػ العسل الجساعي، وتع تعجيل بعس البشػد وبحلظ أصبح عجد العبارات بكل 

تصبيق السكياس عمى مجسػعة مغ تالميح الرف ب قاـ الباحثمحػر كسا بججوؿ السػاصفات.  
باستخجاـ  ثبات السكياس معامل تع حداب( تمسيحًا، و 46دىا )بمغ عج االبتجائيالدادس 
كسا تع حداب زمغ  ، Cronbach`s Alpha   (0.97)وبمغت قيسة  SPSSبخنامج 

السكياس وذلظ بحداب متػسط الدمغ الحي استغخقو جسيع التالميح في اإلجابة عمى السكياس 
كياس لمتصبيق عمى التالميح. ( دقيقة، وبحلظ تع التأكج مغ صالحية الس 80والحي بمغ ) 

تكػنت الرػرة الشيائية لمسكياس مغ صفحة التعميسات، يمييا عبارات السكياس والتي يقابميا 
 مكياس متجرج لالستجابات.

 خامشًا: التصنٔه التذسٓيب ّإدساٛات جتسب٘ البشح: 

  البشحمتغريات : 
الشطخية البشائية االجتساعية، حيث الشسػذج التجريدي السقتخح القائع عمى  املتغري املشتكل: . أ

فرل الذسذ واألرض والقسخ باستخجاـ  درست السجسػعة التجخيبية وحجة الفزاء
  .الشسػذج السقتخح

 املتغريات التابع٘:  . ب
   سفاليع عمع الفمظ. ب السختبصةالترػرات البجيمة  تعجيل ..
 تشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي.   .8

 تالميح الرف الدادس مبحث مغ ل السجسػعة التجخيبيةتع اختيار  :البشح يتاختٔاز دلنْع
 الفرل الجراسي الثاني مغ في (بشيغ)ة الشسػذجية االبتجائيبسجرسة الفيرمية االبتجائي 
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ب( وعجد التالميح  7أ و 7)ىسا تكػنت مغ فرميغ ، و ـ :.80/  80.9العاـ الجراسي 
بدبب تغيبيع أثشاء تصبيق أدوات إما ( تالميح  7وذلظ بعج استبعاد )  اً ( تمسيح 65)  ابيس

مغ تالميح  فتكػنتالبحث أو لعجـ ججيتيع أثشاء إجخاء التجخبة. أما السجسػعة الزابصة 
  ( تمسيحًا.89) وعجدىا( )بشيغمجرسة ىاروف الخشيج 

  اختبار الترػرات  تع تصبيق أدوات البحث الستسثمة في " :البشحالتطبٔل الكبلٕ ألدّات
عمى  "، وذلظ نحػ العسل الجساعي ومكياس االتجاه ،السختبصة بسفاليع عمع الفمظ البجيمة

كل مغ تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة قبل إجخاء تجخبة البحث لمحرػؿ عمى 
مجى تكافؤ السجسػعتيغ لمزبط اإلحرائي لشتائج  بياف بيجؼ السعمػمات القبمية وذلظ

 البحث. 
 اٌّجّٛػت١ٓ اٌتجش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ ٌتال١ِزألدٚاد اٌجذج ٔتبئج اٌتطج١ك اٌمجٍٟ (  2) جذٚي 

 

 اٌؼٕصــش

 

اٌذس

 جخ

 اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ 

 = ْ43 

 اٌّجّٛػخ اٌضبثطخ 

 = ْ1.  

 ّخل١

 " د "

ِضتٛ

 ٞ

 اٌذالٌخ  

 ع % َ ع % َ

اختجبس 

اٌتصٛساد 

 اٌجذ٠ٍخ 

غ١ش  18.32 1843  02822 3853 .184  0.814 .382 13

 داٌخ

ِم١بس 

االتجبٖ ٔذٛ 

اٌؼًّ 

 اٌجّبػٟ 

غ١ش  .18.2 811.  53813 418.1 1821  53853 .4.80 21

 داٌخ 

 تالميحيتزح مغ الججوؿ عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات 
، وكحا الترػرات البجيمةالسجسػعة الزابصة في التصبيق القبمي الختبار و السجسػعة التجخيبية 

التجخيبية البحث  تيمجسػع تكافؤ، مسا يذيخ إلى االتجاهفي التصبيق القبمي لسكياس 
 . الزابصةو 

 ٗقبل إجخاء تجخبة البحث مع معمع العمـػ لفرمي السجسػعة التقى الباحث  :تدزٓص الْسد
التجخيبية بيجؼ تعخيفو باليجؼ مغ البحث وأىسيتو وخصػات التجريذ باستخجاـ الشسػذج 

التالميح عشج دراسة  تػاجوكسا تست مشاقذة الترػرات البجيمة التي  ،السقتخحالتجريدي 
دور التالميح في كل مخحمة مغ مػضػعات ومفاليع عمع الفمظ، وتػضيح دوره كسعمع و 
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. أما بالشدبة السعمعه بشدخ مغ أوراؽ مياـ التالميح ودليل مخاحل الشسػذج، كسا تع تدويج
 ، التي تعتسج و لمسجسػعة الزابصة فتع التجريذ ليا بالصخيقة السعتادة مغ قبل معمع العمـػ

 . بالصخيقة العادية عمى الذخح مغ جانب السعمع
  خسز بَا الباسح أثياٛ تدزٓص الْسدٗ بالينْذز التدزٓشٕ املكرتح: اىطباعات ّمالسظات 

وجػد العجيج مغ الترػرات البجيمة السختبصة بسفاليع عمع الفمظ والتي ضيخت مغ  ..
 خالؿ استجابات التالميح عمى السياـ السقجمة ليع. 

التالميح ونذاشيع الػاضح أثشاء مجسػعات العسل، واىتساميع بأوراؽ العسل  استستاع .8
التي تزسشت السياـ السصمػبة مشيع، حيث كاف مغ الػاضح شعػرىع بالتحجي إلنجاز 

 السياـ السصمػبة. 
مشاقذات التالميح وتحجثيع وتفاعميع االجتساعي الحي ضيخ بذكل واضح والحي  .4

 صمػبة مشيع. انعكذ عمى أدائيع لمسياـ الس
في  السقتخح عمى فاعمية استخجاـ الشسػذج التجريدي معمع السجسػعة التجخيبيةأكج  .5

اتباع نفذ األسمػب بتيع في أشار إلى رغو ترػيب الترػرات البجيمة لجى التالميح، 
 أثشاء حرز العمػـ. 

  :التطبٔل البعدٖ ألدّات البشح 

السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة تع تصبيق بعج االنتياء مغ تجريذ الػحجة لكل مغ 
ومكياس االتجاه نحػ العسل  البجيمة،اختبار الترػرات  " والستسثمة في: أدوات البحث بعجياً 

وفيسا يمي عخضًا لشتائج واستخخاج الشتائج وتحميميا.  عمى كل مغ مجسػعتي البحث "الجساعي
 البحث.
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 ىتــــــاٜر البشــــــــح

الباحث عخض نتائج البحث التي تع التػصل إلييا مغ خالؿ إجخاء الجراسة  تشاوؿ
 وذلظ كسا يأتي:  ،التجخيبية لمبحث، وإلى أي مجى تحققت صحة فخوض البحث

 فأٍه عله الفلو: مب املستبط٘أّاًل: ىتاٜر تطبٔل اختباز التصْزات البدٓل٘ 

ما الترػرات البجيمة السختبصة بسفاليع "  الدؤاؿ األوؿ مغ أسئمة البحث: لإلجابة عغ
قاـ الباحث بتحجيج الترػرات البجيمة،   االبتجائي؟عمع الفمظ لجى تالميح الرف الدادس 

والشدب السئػية لجرجة شيػعيا في كل مغ التصبيقيغ القبمي والبعجي لجى تالميح السجسػعة 
 . (5)، ويتزح ذلظ مغ خالؿ ججوؿ التجخيبية

ّفب١ُ٘ ػٍُ اٌفٍه ٌذٜ تال١ِز اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ ث اٌّشتجطخ( ٔضت ش١ٛع اٌتصٛساد اٌجذ٠ٍخ 3)جذٚي 

 فٟ اٌتطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ الختجبس اٌتصٛساد اٌجذ٠ٍخ

اٌتصٛساد اٌجذ٠ٍخ اٌّشتجطخ 

 ثّفب١ُ٘ ػٍُ اٌفٍه

 اٌتطج١ك اٌجؼذٞ اٌتطج١ك اٌمجٍٟ

 

 اٌؼذد

إٌضجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 

 اٌؼذد

إٌضجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

دشوخ وً ِٓ اٌشّش ٚاألسض 

 ٚاٌمّش: 

 

 %281 1 %21 11 8األسض حبثتٗ ال تذٚس 0

 %183 3 %3181 11 8 اٌشّش تذٚس دٛي األسض 5

8 اٌمّش ال ٠ذٚس دٛي ٔفضٗ .0

 ِطٍمبً 

21 4281% 4 281% 

8 اٌشّش ٚاٌمّش ٠ذٚساْ فٟ 01

 ٔفش اٌّضبس 

1. 41% 4 281% 

8 ٠ضتغشق اٌمّش ٠َٛ ٚادذ 13

 ١ٌذٚس دٛي األسض 

2. 1182% 2 484% 

8 اٌشّش تششق ٚتظً فٟ 03

 ٔفش اٌّىبْ 

1. 41% 3 183% 

  دذٚث ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس: 

8ثضجت دٚساْ األسض دٛي 1

 اٌشّش 

11 21% 4 281% 

8 اٌمّش ٠ذجت أشؼخ اٌشّش 02

 ِٓ اٌٛصٛي إٌٝ األسض 

15 3.80% 2 484% 

8 دٚساْ اٌشّش دٛي األسض 04

 وً ٠َٛ 

11 21% 1 281% 
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  اٌفصٛي:تغ١ش 

 

8األسض تىْٛ ألشة ٌٍشّش فٟ 2

 اٌص١ف 

31 14% 4 281% 

 %281 4 %1083 31 8دٚساْ األسض دٛي ِذٛس٘ب 3 

8اٌّضبفخ ث١ٓ األسض ٚاٌشّش 4

 تضجت اٌفصٛي 

31 1083% 3 183% 

8 ٠ذذث اٌشتبء ػٕذِب تجتؼذ 10

األسض ػٓ اٌشّش ٔت١جخ ٌٍّضبس 

 اٌج١ضبٚٞ ٌألسض دٛي اٌشّش 

13 3383% 2 484% 

8 اٌٛجٗ اٌّمبثً ٌٍشّش ِٓ 01

األسض ٠ىْٛ ص١ف، ث١ّٕب اٌٛجٗ 

 اٌجؼ١ذ ػٕٗ ٠ىْٛ شتبء

15 3583% 4 281% 

   اٌمّش:( اطٛاس)ِشادً

 )اٌجذس(٠8ذذث اٌمّش اٌىبًِ 1

ػٕذِب ٠ىْٛ اٌمّش ث١ٓ اٌشّش 

 ٚاألسض8

23 5182% 4 281% 

8 اٌمّش ٠تغ١ش فٟ اٌذجُ د١ج .

  ٠ىجش أد١بٔبً ٠ٕٚىّش أد١بٔبً 

1. 41% 3 183% 

8 ػذَ اٌتصٛس اٌصذ١خ ٌّفَٙٛ 00

اٌّذبق ٚاٌخٍظ ث١ٕٗ ٚث١ٓ طٛس 

 األدذة 

15 3.80% 4 281% 

8 األسض تذجت اٌضٛء ِٓ 05

 اٌمّش )ّٔٛرجاٌٛصٛي إٌٝ 

  اٌخضٛف(

1. 41% 4 281% 

8ٚجٛد اٌضذت اٌتٟ تغطٟ أجزاء 2

 ِٓ اٌمّش 

01 2083% 4 281% 

8 ٠تغ١ش ٔصف اٌمّش اٌزٞ ٔشاٖ 01

 ثشىً شٙشٞ 

1. 408.% 3 183% 

   ٚاٌجزس:اٌّذ 

8 جبرث١خ األسض تضجت اٌّذ 11

 ٚاٌجزس 

15 3.80% 4 281% 

8 ٠ذذث اٌّذ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌمّش 12

 ثذساً 

31 13% 3 183% 

   ٚاٌىضٛف:اٌخضٛف 

8 ٠ذذث اٌىضٛف ػٕذِب ٠ىْٛ 02

اٌمّش ث١ٓ األسض ٚاٌشّش، 

٠ٚىْٛ فٛق ِضتٜٛ األسض 

 ثزا٠ٚخ صغ١شح

13 3383% 4 281% 

8 ٠ذذث اٌىضٛف ثشىً صٕٛٞ، 11

 ث١ّٕب ٠ذذث اٌخضٛف ثشىً شٙشٞ

11 2182% 1 281% 
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سفاليع عمع الفمظ لجى ب السختبصةندبة شيػع الترػرات البجيمة  (5)ججوؿ  يػضح      
تالميح السجسػعة التجخيبية في التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار الترػرات البجيمة. وقج 

بشدبة تديج عغ  أضيخت الشتائج وجػد العجيج مغ الترػرات البجيمة في التصبيق القبمي لالختبار
" ز عمى أنو: وبحلظ تتحقق صحة الفخض البحثي األوؿ مغ فخوض البحث والحي يش، % 86

بشدبة  االبتجائيتالميح الرف الدادس  ىتػجج ترػرات بجيمة مختبصة بسفاليع عمع الفمظ لج
 الستسثل فيأعمى ندبة لذيػع الترػرات البجيمة ىػ الترػر البجيل  توقج كان . " 86% ≤

والتي انخفزت إلى ندبة  %(،86أف األرض تكػف أقخب لمذسذ في الريف وبشدبة شيػع )
كسا تع التػصل إلى مجسػعة مغ الترػرات البجيمة الججيجة  البعجي.%( في التصبيق 8.:)

%(، :6ومشيا عمى سبيل السثاؿ أف القسخ ال يجور حػؿ نفدو مصمقًا، بشدبة شيػع )
%(، ويدتغخؽ القسخ 68إلى )وصمت والذسذ والقسخ يجوراف في نفذ السدار بشدبة شيػع 

، وأف السج يحجث عشجما يكػف القسخ %(80.4) بشدبة شيػع يـػ واحج ليجور حػؿ األرض
مغ أعمى ندب الذيػع  ويعتبخ% ( 85ووصمت ندبة شيػع ىحا الترػر البجيل )  ،بجراً 

. كسا أضيخت الشتائج انخفاض الترػرات الحالي البحثلمترػرات البجيمة التي تػصل إلييا 
 سثاؿ ترػر التالميح عغ تغيخ الفرػؿالبجيمة في التصبيق البعجي لالختبار، وعمى سبيل ال

%( 5..8الفرػؿ" بشدبة مئػية )تغيخ "السدافة بيغ األرض والذسذ تدبب  والستسثل في أف
وىحا يذيخ إلى  ،البعجي%( في التصبيق 8.5الشدبة إلى ) انخفزتحيث في التصبيق القبمي، 

فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في تعجيل الترػرات البجيمة لجى تالميح السجسػعة 
 ليحه الشتائج:  وفيسا يمي عخضًا تفريمياً التجخيبية. 

أضيخت نتائج البحث وجػد العجيج مغ الترػرات  األزض، ّالكنس:ّاحلسن٘ اليشبٔ٘ للشنص، (  1) 
الحخكات الشدبية لمذسذ، واألرض، والقسخ، وفي عالقتيع ببعزيع البعس. ب السختبصةالبجيمة 

ويؤثخ ىحا  . %(48)وذلظ بشدبة شيػع يترػر التالميح أف األرض ثابتو ال تجور  حيث
لمذسذ  Relative Movementالشدبية  بالحخكة السختبصةالترػر البجيل عمى الترػرات 

قسخ يحجب الذسذ عغ جدء مغ مجار األرض حػؿ واألرض والقسخ. كسا يترػر التالميح أف ال
%(. ويترػر بعس التالميح أف الذسذ تختفع وتشخفس في الدساء 59القسخ ليحجث الميل )

الحالي مجسػعة مغ الترػرات البجيمة الججيجة البحث  %(.  كسا أضاؼ68بالشدبة لألرض )
سخ ال يجور حػؿ نفدو التي تختبط بحخكة الذسذ واألرض والقسخ، والتي تسثمت في أف القو 
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يدتغخؽ القسخ يػـ و %(، 68الذسذ والقسخ يجوراف في نفذ السدار )و %(، :6مصمقػػػػػػػػػػػػػػػًا )
 %(.   80.4واحج ليجور حػؿ األرض )

 حجوث أضيخت نتائج البحث وجػد العجيج مغ الترػرات البجيمة لتفديخ اللٔـــــل ّاليــــــَاز:(  0) 
الميل والشيار. حيث يترػر التالميح أف دوراف األرض حػؿ الذسذ يدبب الميل والشيار 

، وال تجور حػؿ  . %(48) ويختبط ذلظ باعتقاد أف األرض تجور حػؿ الذسذ كل يـػ
محػرىا. والترػر البجيل الثاني ىػ أف الذسذ تجور حػؿ األرض واألرض ثابتو كل يػـ 

ث ىػ أف التالميح يترػرف أف القسخ يحجب ضػء الذسذ %(، والترػر البجيل الثال 48)
 . األرض كاممة تسخ بالميل في نفذ الػقتأف %(، و ..59مغ الػصػؿ إلى األرض في الميل )

لترػرات البجيمة السختبصة العجيج مغ ا أضيخت نتائج البحث وجػد أطـــــْاز الكـــــنس:(  3) 
ىػ %( :.78أكثخىا شيػعًا وبشدبة ) ، وكافبالخدػؼ والكدػؼ ابأشػار القسخ وفي عالقتي

 Fullأف الكدػؼ الكمي لمذسذ يسكغ أف يحجث فقط عشج القسخ الكامل  التالميح ترػر
Moon،  ألف القسخ يكػف كبيخ بجرجة كافية ليغصي الذسذ، حيث يترػر التالميح أف القسخ

 بأنيعديخ ذلظ ويسكغ تفالكامل )البجر( يحجث عشجما يكػف القسخ بيغ الذسذ واألرض، 
حيث يأخحوف في االعتبار فقط أف القسخ الكامل يجب  ،فقط لمشسػذج جانب واحجيخكدوف عمى 

 أف يكػف بيغ األرض والذسذ ليحجب أو يغصي الذسذ. 

 اً وثيق اً ويسكششا أف ندتجؿ عمى أف الترػر البجيل في عقل التالميح يختبط ارتباش
حيث  ،  Eclipse Model الخدػؼبسرصمحات مػضع الذسذ والقسخ واألرض بشسػذج 

%( ، 68يترػر التالميح أف األرض تحجب الزػء مغ الػصػؿ إلى القسخ وبشدبة مئػية )
كسا يترػر التالميح  األرض تمقي بطميا عمى القسخ لتدبب األشػار. أفحيث يترػر التالميح 

وىحا  ،%(68) وبشدبة مئػية يكبخ أحيانًا ويشكسر أحياناً  أف القسخ يتغيخ في الحجع حيث
أف ىشاؾ نسػ  وف حيث يترػر  ،أف التالميح يترػروف أف القسخ يتغيخ في الحجع يذيخ إلى

 انكساش يحجث لمقسخ.  وأشبيعي 

 مئػية لحجوث أشػار القسخ وبشدبة أخخ بجيلترػر  شتائج وجػدالأوضحت كسا 
 ،مغ القسخ ألجداء Cloudsتغصية الدحب أشػار القسخ تحجث بدبب  أف وىػ%( 5..4)
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أشعة الذسذ مغ الػصػؿ إلى القسخ أو ببداشة تغصي القسخ،  أحياناً  حيث تسشع الدحب
  . تزيف إلى شكل القسخأخخى وأحيانًا 

ىػ عجـ الترػر  ،األوؿ، ترػريغ بجيميغ ججيجيغ الحالي البحثوقج أضاؼ 
والثاني،  ،%( ..59)وبشدبة مئػية السحاؽ والخمط بيشو وبيغ شػر األحجب  لصػرالرحيح 

 %(.  9..6) بمغت بشدبة مئػيةو ىػ تغيخ نرف القسخ الحي نخاه بذكل شيخي 

الترػر البجيل األكثخ انتذارًا ىػ أف أضيخت نتائج البحث أف  ْل :ــــــس الفصـــــــتغٔ(  4) 
الفرػؿ تحجث بدبب اختالؼ السدافة بيغ األرض والذسذ، حيث يخى التالميح أف الريف 
يحجث نتيجة اقتخاب األرض مغ الذسذ، أما الذتاء فيحجث نتيجة بعج األرض عغ الذسذ. 

%(، 86) وبشدبة مئػية كػف أقخب لمذسذ في الريفتحيث يترػر التالميح أف األرض 
الػجو السقابل لمذسذ و %(، 5..8) بشدبة السدافة بيغ األرض والذسذ تدبب الفرػؿو 

يحجث و %(،  57.5)بشدبة مغ األرض يكػف صيف، بيشسا الػجو البعيج عشو يكػف شتاء 
 بشدبة الذتاء عشجما تبتعج األرض عغ الذسذ نتيجة لمسدار البيزاوي لألرض حػؿ الذسذ

(55.5 .)% 

تصْز بدٓل ددٓد لتفشري تغري الفصْل ٍّْ أٌ تغري الفصْل حيدخ ىتٔذ٘  ىتاٜر البشحننا أظَست 

األمخ الحي يسكغ تفديخه بأف التالميح يحفطػف قػالب  %( 71.4دّزاٌ األزض سْل ذلْزٍا )
نتيجة لمتجريذ التقميجي القائع عمى الحفظ والتمقيغ، حيث درس التالميح في  محجدة معخفية

غيخ الميل والشيار وتفديخه مغ خالؿ دوراف األرض حػؿ محػرىا ومغ ثع الرفػؼ الدابقة ت
إلى وجػد ترػر  ذلظ أيزاً  قامػا باستخجاـ ىحا الشسػذج لتفديخ تغيخ الفرػؿ. كسا يذيخ

بجيل )ىجيغ( فيسا يتعمق بتغيخ الفرػؿ وىػ دوراف األرض حػؿ محػرىا واقتخاب األرض مغ 
   . الذسذ أو بعجىا عشيا

وجج ترػريغ بجيميغ مختبصيغ بالسج والجدر، األوؿ ، جاذبية األرض   :ززـــــد ّاجلـــــامل(  5) 
%(، والترػر البجيل الثاني، ىػ أف السج يحجث عشجما يكػف القسخ ..59تدبب السج والجدر )

%( وىى مغ أعمى ندب الترػرات البجيمة 85ووصمت ندبة شيػع ىحا الترػر البجيل ) ،بجراً 
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، وقج انخفزت ىحه الحالي البحثوالتي تعتبخ مغ الترػرات البجيمة الججيجة التي تػصل إلييا 
 . البعجي%( في التصبيق 8.5الشدبة إلى )

الخدػؼ بترػريغ بجيميغ فيسا يتعمق  أوضحت الشتائج وجػد اخلشْف ّالهشْف:(  6) 
 األرض والذسذ، ويكػف ف الكدػؼ يحجث عشجما يكػف القسخ بيغ أوالكدػؼ، األوؿ، ىػ 

%(، والترػر البجيل الثاني، 55.5فػؽ مدتػى األرض بداوية صغيخة وبشدبة مئػية ) القسخ
ىػ أف الكدػؼ يحجث بذكل سشػي، بيشسا يحجث الخدػؼ بذكل شيخي وبشدبة مئػية 

%(. وتختبط ىحه الترػرات البجيمة بترػرات التالميح عغ حخكة كل مغ الذسذ 48.4)
 خ. واألرض والقس

  التصْزات البدٓل٘ اختبازيف  الفسّم بني التطبٔكني الكبلٕ ّالبعدٖ للنذنْع٘ التذسٓبٔ٘ىتاٜر: 

لمفخوؽ ة ) ت ( لمتحميل اإلحرائي لحداب قيس   SPSSاستخجـ الباحث بخنامج   
 تالميحدرجات  متػسصيبيغ  ؽ ) ت ( لمفخ ة( قيس 6بيغ الستػسصات، ويػضح ججوؿ ) 

السجسػعة التجخيبية في التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار الترػرات البجيمة في مفاليع عمع 
 الفمظ.   

ل١ّخ )د( ٌٍفشق ث١ٓ ِتٛصطٟ دسجبد طالة اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ فٟ اٌتطج١م١ٓ اٌمجٍٟ   ( 4جذٚي ) 

 (43، ػذد اٌطالة =  13)اٌذسجخ اٌى١ٍخ =  ٚاٌجؼذٞ الختجبس اٌتصٛساد اٌجذ٠ٍخ فٟ ِفب١ُ٘ ػٍُ اٌفٍه

 ل١ّـــــخ اٌتطج١ــــك اٌجؼــــذٞ ـٍٟاٌتطج١ـك اٌمجـ اٌذسجخ شاٌؼٕص

 " د "

ِضتٛٞ 

اٌذالٌخ 

 ع % َ ع % َ اإلدصبئ١خ

إٌت١جـخ 

 خاٌى١ٍــ

13 382. 0.81 184. 1183. .482 1855 0285* 18111 

 تالميحدرجات  متػسصيداللة إحرائية بيغ  وذ فخؽ  وجػديتزح مغ الججوؿ  
سفاليع السختبصة بالبجيمة  الترػراتالسجسػعة التجخيبية في التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار 

وىحا يذيخ إلي صحة الفخض الثاني مغ فخوض البحث لرالح التصبيق البعجي.  عمع الفمظ
بيغ (  0.06)  ≤داللة  عشج مدتػي  داللة إحرائية يػجج فخؽ ذو"  :والحي يشز عمى أنو
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متػسصي درجات تالميح السجسػعة التجخيبية في التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار الترػرات 
 عمع الفمظ لرالح التصبيق البعجي".  السختبصة بسفاليعالبجيمة 

 البدٓل٘ التصْزاتيف تصْٓب  ينْذز التدزٓشٕ املكرتحسشاب سذه تأثري ال : 

 السختبصةالبجيمة  الترػراتفي ترػيب  الشسػذج التجريدي السقتخحلتحجيج حجع تأثيخ 
استخجـ الباحث السعادلة التي تحػؿ  ،السجسػعة التجخيبية تالميحلجى سفاليع عمع الفمظ ب

 ,Rosnow & Rosenthal( والتي تعبخ عغ حجع التأثيخ ) dإلى قيسة )  ) ت (قيسة 
 (، والشتائج كسا بالججوؿ التالي: 8004

 دجُ تأح١ش إٌّٛرج اٌتذس٠ضٟ اٌّمتشح فٟ تص٠ٛت اٌتصٛساد اٌجذ٠ٍخ   ( 5جذٚي ) 

دسجخ  (ل١ّخ ) د اٌّتغ١ش اٌتبثغ اٌّتغ١ش اٌّضتمً

df 

دجُ  (d  (ل١ّخ

 اٌتأح١ش

تص٠ٛت  إٌّٛرج اٌتذس٠ضٟ 

 اٌتصٛساد اٌجذ٠ٍخ

 وج١ش .482 42 0285

 الترػرات تعجيلفي  ()كبيخخح السقت الشسػذج التجريديأف حجع تأثيخ  الججوؿيتزح مغ     
 السحدػبة تداوي  ( d) ، حيث كانت قيسة االبتجائيالبجيمة لجى تالميح الرف الدادس 

 . ( الججولية 0.9وىى قيسة أكبخ مغ )  ، (6.49)
  التصْزات البدٓل٘:  تصْٓبالينْذز التدزٓشٕ املكرتح يف  فاعلٔ٘سشاب 

الترػرات البجيمة لجى تالميح  ترػيبلتحجيج فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في      
 ,Arman)السجسػعة التجخيبية، استخجـ الباحث معادلة حداب ندبة الكدب السعجؿ لبالؾ 

El-Arif, & Elgazzar, 800:)  :والشتائج كسا بالججوؿ التالي 
 الترػرات البجيمة ترػيب ل حداب ندبة الكدب السعجؿ لبالؾ  (8 ججوؿ ) 

ٔضجخ اٌىضت  )اٌذسجخ اٌى١ٍخ(  D )لجٍٟ( X )ثؼذٞ( Y االختجبس

 اٌّؼذي 

 4813  13 .382 .1183 اٌتصٛساد اٌجذ٠ٍخ 

وىػ ما  ،(8..) <( 6.85)يتزح مغ خالؿ الججوؿ أف ندبة الكدب السعجؿ لبالؾ 
البجيمة لجى تالميح الرف الترػرات  ترػيبفي  الشسػذج التجريدي السقتخحيذيخ إلى فاعمية 

 . االبتجائيالدادس 



 ....................يف تصويب التصورات البديلة فاعلية منوذج تدريسي مقرتح قائم على النظرية البنائية االجتماعية

42 
 

 ٘يف اختباز التصْزات البدٓل٘ الفسّم بني اجملنْعتني التذسٓبٔ٘ ّالضابط : 

السجسػعتيغ التجخيبية  تالميحدرجات  متػسصيقيسة )ت( لمفخؽ بيغ  (9)يػضح ججوؿ      
  . والزابصة في التصبيق البعجي الختبار الترػرات البجيمة

اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ ٚاٌّجّٛػخ اٌضبثطخ  تال١ِزدسجبد  ٟ)د( ٌٍفشق ث١ٓ ِتٛصط خل١ّ  ( .جذٚي ) 

 ( 1.، دسجبد اٌذش٠خ =  13اٌذسجخ اٌى١ٍخ =  )اٌجذ٠ٍخ  اٌتصٛسادفٟ اٌتطج١ك اٌجؼذٞ الختجبس 

 ل١ّخ اٌّجّٛػخ اٌضبثطخ  اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ  اٌذسجخ  اٌؼٕصش 

 ) د ( 

ِضتٜٛ 

 اٌذالٌخ 

 

إٌت١جخ 

 اٌى١ٍخ 

 

13 

   ع % َ ع % َ

داٌخ ػٕذ 

(1810 ) 
1183. .482   184. 5825 12   1842 00812 

السجسػعػة  تالميػحدرجػات  يداللػة إحرػائية بػيغ متػسػص وذ يػجج فخؽ يتزح مغ الججوؿ أنو 
 السختبصػػػةالبجيمػػػة  الترػػػػراتالزػػػابصة فػػػي التصبيػػػق البعػػػجي الختبػػػار  التجخيبيػػػة والسجسػعػػػة

الشسػػذج التجريدػػي فاعميػة  إلػػى.  وىػحا يذػيخ التجخيبيػػةلرػالح السجسػعػة  سفػاليع عمػع الفمػػظب
وىػحا فػي التػجريذ.  السعتادةبالصخيقة  التالميح مقارنة البجيمة لجى الترػرات تعجيلفي  السقتخح

 " يػجػػج فػػخؽ ذويذػػيخ إلػػى صػػحة الفػػخض الثالػػث مػػغ فػػخوض البحػػث والػػحي يػػشز عمػػى أنػػو: 
بػػػيغ متػسػػػصي درجػػػات تالميػػػح السجسػعػػػة ( 0.06) ≤داللػػػة  عشػػػج مدػػػتػي  داللػػػة إحرػػػائية

السختبصػة التجخيبية وتالميح السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجي الختبػار الترػػرات البجيمػة 
 عمع الفمظ لرالح السجسػعة التجخيبية ".   بسفاليع

 

اٌتصٛساد ِمبسٔخ ث١ٓ اٌّجّٛػت١ٓ اٌتجش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ اٌتطج١ك اٌجؼذٞ الختجبس  ( 3شىً ) 

 اٌجذ٠ٍخ 

0

50

100

درجة التصورات 
 البديلة 

experimental group control group



 ....................يف تصويب التصورات البديلة فاعلية منوذج تدريسي مقرتح قائم على النظرية البنائية االجتماعية

43 
 

 ثاىًٔا: ىتاٜر تطبٔل مكٔاض االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ: 

 :٘ٔالفسّم بني التطبٔكني الكبلٕ ّالبعدٖ للنذنْع٘ التذسٓب 

اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ فٟ اٌتطج١م١ٓ اٌمجٍٟ  تال١ِزدسجبد  ٟث١ٓ ِتٛصط ق)د( ٌٍفش خل١ّ  ( 2 جذٚي )

 (  43، ػذد اٌطالة =  21)  اٌذسجخ اٌى١ٍخ =  ٌّم١بس االتجبٖ ٔذٛ اٌؼًّ اٌجّبػٟٚاٌجؼذٞ 

اٌذسج اٌؼٕصــــــــش

 ح

 ل١ّـــــخ اٌتطج١ــــك اٌجؼــــذٞ اٌتطج١ـــــــك اٌمجــــــٍٟ

 " د "

 ِضتٛٞ

 ع % َ ع % َ اٌذالٌخ 

إٌت١جــــخ 

 اٌى١ٍـــــخ

21 4.80

. 

5385  182

1 

1182

5 

.585  481

0 

0382 .111 

تمذ٠ش أ١ّ٘خ 

 اٌؼًّ اٌجّبػٟ

3. 2084

2 

548.  380

4 

3183 ..82  480

1 

0081 .111 

االصتّتبع 

 ثبٌؼًّ اٌجّبػٟ

31 1584

2 

5282  28.

4 

2484

4 

.385  381

2 

0185 .111 

 تالميحدرجات  متػسصيداللة إحرائية بيغ  وذ ؽ فخ يػججيتزح مغ الججوؿ أنو 
 االتجاه نحػ العسل الجساعي لسكياسالسجسػعة التجخيبية في التصبيقيغ القبمي والبعجي 

مغ فخوض البحث والحي يشز  الخابع وىحا يذيخ إلى صحة الفخضلرالح التصبيق البعجي. 
بيغ متػسصي ( 0.06) ≤ى داللة عشج مدتػ  داللة إحرائية يػجج فخؽ ذوعمى أنػػػو: " 

درجات تالميح السجسػعة التجخيبية في التصبيقيغ القبمي والبعجي لسكياس االتجاه نحػ العسل 
 الجساعي لرالح التصبيق البعجي ". 

 تينٔ٘ االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕيف  ينْذز التدزٓشٕ املكرتحسشاب سذه تأثري ال : 
لجى تشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي في  السقتخحالشسػذج التجريدي لتحجيج حجع تأثيخ      
(  dإلى قيسة )  ) ت (استخجـ الباحث السعادلة التي تحػؿ قيسة  ،السجسػعة التجخيبية تالميح

(، والشتائج كسا بالججوؿ   Rosnow & Rosenthal, 8004والتي تعبخ عغ حجع التأثيخ )
 التالي: 

 ت١ّٕخ االتجبٖ ٔذٛ اٌؼًّ اٌجّبػٟفٟ  ٟ اٌّمتشحإٌّٛرج اٌتذس٠ضدجُ تأح١ش  ( 01جذٚي ) 

ل١ّخ  اٌّتغ١ش اٌتبثغ اٌّتغ١ش اٌّضتمً

 ) د (

دجُ  ( d  (ل١ّخ  dfدسجخ 

 اٌتأح١ش

  االتجبٖ ٔذٛ اٌؼًّ اٌجّبػٟ إٌّٛرج اٌتذس٠ضٟ 

0382 

 وج١ش 3801  42
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تشسية في  ()كبيخخح السقت الشسػذج التجريديججوؿ أف حجع تأثيخ اليتزح مغ       
، حيث كانت قيسة االبتجائيلجى تالميح الرف الدادس  االتجاه نحػ العسل الجساعي

(d السحدػبة تداوي ) (0..5)  ( الججولية 0.9وىى قيسة أكبخ مغ ) . 

  تينٔ٘ االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕالينْذز التدزٓشٕ املكرتح يف  فاعلٔ٘سشاب : 

لجى تشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي لتحجيج فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في    
لبالؾ، تالميح السجسػعة التجخيبية، استخجـ الباحث معادلة حداب ندبة الكدب السعجؿ 

 كسا بالججوؿ التالي: والشتائج
 بػٌٟت١ّٕخ االتجبٖ ٔذٛ اٌؼًّ اٌجّ دضبة ٔضجخ اٌىضت اٌّؼذي ٌجالن  (00 جذٚي ) 

 ٔضجخ اٌىضت اٌّؼذي  )اٌذسجخ اٌى١ٍخ(  D )لجٍٟ( X )ثؼذٞ( Y االختجبس

 اٌتصٛساد اٌجذ٠ٍخ 
11825 4.80. 21  084. 

 <( 69..)يتزح مغ خالؿ الججوؿ أف ندبة الكدب السعجؿ لبالؾ تداوي 
تشسية االتجاه نحػ وىػ ما يذيخ إلى فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في  ،(8..)

 . االبتجائيلجى تالميح الرف الدادس العسل الجساعي 
 ٘يف االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ الفسّم بني اجملنْعتني التذسٓبٔ٘ ّالضابط : 

السجسػعتيغ التجخيبية  تالميحدرجات  متػسصيقيسة )ت( لمفخؽ بيغ  (8.)يػضح ججوؿ     
 والزابصة في التصبيق البعجي لسكياس االتجاه نحػ العسل الجساعي.  

اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ ٚاٌّجّٛػخ  تال١ِزدسجبد  ٟث١ٓ ِتٛصط ق)د( ٌٍفش خل١ّ ( 01جذٚي ) 

، دسجبد  21)  اٌذسجخ اٌى١ٍخ =   ٌّم١بس االتجبٖ ٔذٛ اٌؼًّ اٌجّبػٟ اٌضبثطخ فٟ اٌتطج١ك اٌجؼذٞ 

 (1.اٌذش٠خ = 

 ل١ّخ اٌّجّٛػخ اٌضبثطخ  اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ  اٌذسجخ  اٌؼٕصش 

 ) د (  

ِضتٜٛ 

 اٌذالٌخ 

إٌت١جخ 

 اٌى١ٍخ 

 111. 0182 ع % َ ع % َ 21

  11825 .585 4810 4.81. 5482  1831 

تمذ٠ش أ١ّ٘خ 

اٌؼًّ 

 اٌجّبػٟ

3. 3183 ..82  4801 2082 5584  2825 0181 .111 

االصتّتبع 

ثبٌؼًّ 

 اٌجّبػٟ

31 24844 .385  3812 158. 528. 2821 283 .111 
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 تالميػػحدرجػػات  يداللػػة إحرػػائية بػػيغ متػسػػص يػجػػج فػػخؽ ذويتزػػح مػػغ الجػػجوؿ أنػػو 
لسكيػػاس االتجػػاه نحػػػ العسػػل الزػػابصة فػػي التصبيػػق البعػػجي  التجخيبيػػة والسجسػعػػةالسجسػعػػة 

 السقتػخح فػيالشسػػذج التجريدػي فاعمية  إلى.  وىحا يذيخ التجخيبيةالسجسػعة  الجساعي لرالح
 في التجريذ.  السعتادةمقارنة بالصخيقة  لجى التالميح تشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي

 

ٌّم١بس االتجبٖ ٔذٛ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌّجّٛػت١ٓ اٌتجش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ اٌتطج١ك اٌجؼذٞ   ( 4شىً ) 

  اٌؼًّ اٌجّبػٟ

" مغ فخوض البحث والحي يشز عمى أنو:  الخامذوبحلظ تتحقق صحة الفخض البحثي     
 تالميح درجات متػسصي بيغ(  0.06)  ≤يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة 

 نحػ االتجاه لسكياس البعجي التصبيق في الزابصة السجسػعة وتالميح التجخيبية السجسػعة
 وفيسا مشاقذة الشتائج التي تػصل إلييا البحث.  . التجخيبية السجسػعة لرالح الجساعي العسل

 مياقش٘ ىتاٜر البشح

عله الفلو لدٚ تالمٔر املسسل٘  املستبط٘ مبفأٍهالتصْزات البدٓل٘ مياقش٘ ىتاٜر اختباز أّاًل: 

    ٘: االبتدأٜ

نتائج البحث وجػد تشػع في الترػرات البجيمة السختبصة بسفاليع عمع الفمظ  أضيخت       
يذيخ وىحا ومشيا عمى سبيل السثاؿ السختبصة بالحخكات الشدبية لمذسذ، واألرض، والقسخ. 

ىحه الترػرات البجيمة، حيث تسثل  وعالج إلى أىسية إجخاء الجراسات التقػيسية لتذخيز
 :عمى وجػد ترػريغ بجيميغ ىسا نتائج البحثسعمسيغ. أكجت نقصة بجاية ضخورية لجسيع ال

ف األرض حػؿ الذسذ يدبب الميل والشيار أو دوراف الذسذ حػؿ األرض يدبب اإف دور 
والتي حجدت  (Plummer, 80.5)وتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة  ،الميل والشيار
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أف الذسذ يتع حجبيا وقت الميل ليحجث الطالـ، وىي فكخة قجمت  الستسثل فيالترػر البجيل 
ولكغ بإضافة أف القسخ ىػ الحي يحجب الذسذ، وأيزًا الترػر بأف  الحالي البحثفي 

الذسذ تتحخؾ في خط مدتكيع ألعمى وألسفل لع تكغ مختبصة بذكل مباشخ بالميل والشيار، 
 .(Plummer, 80.5; Sackes, 80.6) والقسخولكغ مختبصة بتحخكات الذسذ واألرض 
 لفيع أساسي بأف األرض تجور حػؿ محػرىا تفتقخإف معطع تفديخات التالميح لميل والشيار 

وبالتالي يجب التخكيد عشج  (Slatar et al., 80.9) وتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة
التذخيز وعالج الترػرات البجيمة بجسيع السدتػيات التعميسية عمى ذلظ والتأكج مغ مجى 

 . محػرىاأف األرض تجور حػؿ بإدراؾ التالميح 
بيشسا  ،أف القسخ يشتج ضػءه الخاص يترػروف  التالميحأضيخت نتائج البحث أف        

الرحيح ىػ أف ضػء الذسذ يشعكذ مغ عمى سصح القسخ عشج الػصػؿ إليو. ويتزح ىشا 
مغ خالؿ دراسة  Lightأف ىشاؾ حاجة لترػيب بعس الترػرات الخاصة بسفيـػ الزػء 

الذسذ كسرجر لمزػء، ومغ ثع يسكغ ترػيب الترػرات البجيمة السختبصة بدبب حجوث 
 ,Slatar et al., 80.9; Chiras & Valanide)اسات ، وىحا يتفق مع در الميل والشيار

يجب دراسة كيفية تحخؾ وانتقاؿ الزػء مغ الذسذ  والتي أشارت إلى أنو ، (8009
 والترػرات البجيمة السختبصة بحلظ. 

 تتفق مع والتي أضيختيا نتائج البحث الترػرات البجيمة األساسية ألشػار القسخإف        
ة، والتي حجدت نسػذج االبتجائيالجراسات الدابقة التي أجخيت عمى تالميح السخحمة  نتائج

كأكثخ الترػرات البجيمة    Clouds Modelالدحب  ونسػذج Eclipse Modelالخدػؼ 
 ، كسا (:Slatar et al., 80.9; Plummer, 800)السدتخجمة لتفديخ أشػار القسخ

وتتفق ىحه  ،يترػر بعس التالميح أف الذسذ تختفع وتشخفس في الدساء بالشدبة لألرض
 ,Slatar et al., 80.9; Plummer, 80.5; Sackes)الشتائج مع نتائج دراسات 

لقسخ. كسا ا أشػاركسا يترػر التالميح أف ىشاؾ تغيخ في شكل القسخ مسا يحجث  .(80.6
الدحب تسشع أحيانًا أشعة الذسذ مغ الػصػؿ إلى القسخ أف بأضيخت الشتائج ترػر التالميح 

وتتفق ىحه  مسا يحجث أشػار القسخ، أو ببداشة تغصي القسخ، وأحيانًا تزيف إلى شكل القسخ
 . Slatar et al., 80.9))  الشتائج مع نتائج دراسة
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وقج أضيخت الترػرات البجيمة السختبصة بالفرػؿ دلياًل إضافيًا عمى وجػد نسػذج          
الفرػؿ والبعج عغ  يدبباألرض  محػر ميل أف مديج مغ وىػ(، )مختمطىجيغ بجيل 

ساعة وليذ مخة كل  85وبسا أف األرض تجور حػؿ نفديا مخة كل الذسذ كترػر بجيل. 
، فإف تفديخ دوراف األرض حػؿ مح 476 إف وجػد ػرىا ليذ تفديخًا لحجوث الفرػؿ.  يـػ

 Slatar)ىحا الشسػذج اليجيغ ىػ مثاؿ عمى ميل التالميح لمتسدظ بترػراتيع البجيمة الدابقة 
et al., 80.9) فبجاًل مغ قبػؿ الشسػذج الججيج، يحاوؿ التالميح جعل الشسػذج الججيج .

أف بعج األرض مغ الذسذ يدبب تغيخ الفرػؿ. إف الصبيعة  الدابق وىػ لترػرىع مشاسباً 
السجمجة والخاسخة لمترػرات البجيمة كسا ىػ واضح مغ ىحه الترػرات اليجيشة، تزيف إلى 
األدلة التي تجعع الفكخة القائمة بأف األمخ يدتغخؽ وقتًا حتى يتع اكتذافيا أواًل، ثع يحجث 

ترػرات البجيمة مغ أجل تحخيظ التالميح في مدار التعمع التحجي مخارًا وتكخارًا وبذكل متكخر لم
 . Slatar et al., 80.9)عمسيًا )الرحيح، إلى أف نرل إلى الشساذج الستفق عمييا 

تجريذ عمى السعمع قجرة يجب التأكج مغ ولسػاجية الترػرات البجيمة وترػيبيا         
( عمى سبيل السثاؿ عجـ  ..80حيث أكجت دراسة )أمبػسعيجي والياني،  ،مفاليع عمع الفمظ

قجرة العجيج مغ الصالب السعمسيغ عمى تقجيع التفديخ العمسي الرحيح لمعجيج مغ الطػاىخ 
يػفخ الشسػ السيشي لمسعمع مغ خالؿ البخامج التجريبية فخصة لسداعجة ويسكغ أف الفمكية. 

 غ السسارسات التجريديةييمة لمتالميح في عمع الفمظ، وتحدالسعمسيغ عمى فيع الترػرات البج
حيث تػجج مذكمة في وجػد معمع ، لشقل التمسيح إلى السدار الرحيح لمتعمع بالفرل الجراسي

.  باإلضافة إلى ذلظ، فإف بجرجة كبيخة في عمع الفمظ بالسخحمة االبتجائيةالعمـػ الستخرز 
مخاجعة، إلى ة يحتاج االبتجائيمقجار الػقت السدتخجـ في تجريذ مشيج العمـػ في السجارس 

حيث يتصمب السديج مغ الػقت لمكذف عغ الترػرات البجيمة، والتحجي وتكخار التحجي 
الترػرات ف تحجي ىحه إلمترػرات البجيمة، لشقل التالميح إلى السدار الرحيح لمتعمع. حيث 

متكخرة، وفي وقت متقارب، لالنجماج في االستقراء الحي يخمق  اً البجيمة وتغييخىا يتصمب فخص
لخفس الترػر البجيل وتبشي الشسػذج  السصمػب Cognitive Conflictالرخاع السعخفي 

عدوؼ أف  (Slatar et al., 80.9) يخى وفي ىحا الرجد العمسي الستفق عميو عمسيًا.  
بأف  يسكغ تفديخهالسعمسيغ عغ تجريذ عمع الفمظ بالذكل الكافي وإعصاءه السديج مغ الػقت 
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السشيج قج يكػف مددحع وبالتالي يؤثخ ذلظ عمى تجريذ عمع الفمظ لمتالميح بالسخحمة 
 وكل ىحه عػامل قج تديع في تفديخ وجػد الترػرات البجيمة لجى التالميح.  ،ةاالبتجائي

 الينْذز التدزٓشٕ املكرتح(:  )فاعلٔ٘ش٘ ىتاٜر الدزاس٘ التذسٓبٔ٘ ثاىًٔا: مياق

وقج أكجت  ،قائع عمى الشطخية البشائية االجتساعية اً مقتخح اً تجريدي اً قجـ البحث نسػذج        
الترػرات البجيمة السختبصة بسفاليع عمع الفمظ وتشسية االتجاه  ترػيبالشتائج فاعميتو في 

ساعج الشسػذج التالميح عمى بشاء  فقجة. االبتجائينحػ العسل الجساعي لجى تالميح السخحمة 
السعخفة الخاصة بيع مغ خالؿ السياـ التي قجمت ليع والتي تزسشت مذكالت تتصمب ابتكار 

والتي أوضحت أف  (Bay et al., 80.8)تائج دراسة وتتفق ىحه الشتائج مع ن، حمػؿ ليا
والتفاعل  Authentic Tasksالتعمع البشائي االجتساعي األصيل القائع عمى السياـ الحكيقة 

قج يكػف لو تأثيخ غيخ مباشخ عمى  والكالـ،والتحجث  Social Interactionاالجتساعي 
وقج ساىست مخاحل الشسػذج التجريدي السختمفة في في حل السذكالت.  نجاح التالميحزيادة 

ترػيب الترػرات البجيمة لجى التالميح مغ خالؿ تكخار الترػرات الرحيحة، ومغ خالؿ تقجيع 
وعخض الترػرات البجيمة التفاعل االجتساعي السياـ الحكيكية الستخخاج الترػرات البجيمة، ثع 
ميح بعزيع البعس، ثع التفاوض لمػصػؿ إلى وفحريا، باإلضافة إلى التحجث واالستساع لمتال

لعخض والتأكيج  مخحمة التعارض والتحجيرأي مػحج لمسجسػعة، ومداعجة وتػضيح السعمع في 
تع استخجاـ الترػرات  مخحمة التصبيق والتػسععمى الترػرات العمسية الرحيحة، وفي 

ياتية ججيجة مع عخض العمسية الرحيحة التي تػصل إلييا التالميح وتصبيقيا في مػاقف ح
ترػرات بجيمة أخخى ومػاجيتيا، وىشا تع تكخار الترػر الرحيح مغ خالؿ أنذصة إضافية 

والتغحية الخاجعة  التقػيعتيجؼ إلى تكخار والتأكيج عمى الترػر العمسي الرحيح. وأخيخًا يأتي 
 وإعجاد تقخيخ عسا تع إنجازه في السجسػعة.

وجػد فخوؽ بيغ تالميح السجسػعة التجخيبية التي درست  نتائج البحثكسا أوضحت         
السجسػعة الزابصة التي درست بالصخيقة  السقتخح، وتالميحباستخجاـ الشسػذج التجريدي 

لرالح  لسكياس االتجاه يالتصبيق البعج الجساعي فيفي مدتػى االتجاه نحػ العسل  السعتادة
االتجاه نحػ  تشسيةسػذج التجريدي السقتخح في ، مسا يذيخ إلى فاعمية الشالسجسػعة التجخيبية

يتعمع التالميح مغ اآلخخيغ، مغ خالؿ تشذيط حيث  العسل الجساعي مقارنة بالتجريذ التقميجي.
يخمق التفاعل االجتساعي بيئة ، كسا السعخفة الدابقة، وعسل ارتباشات، وتعديد األفكار الججيجة
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لخؤية السػضػعات مغ مشطػرات متعجدة ويجعع تفكيخىع  لمتالميحيقجـ وسائل ، و عسل إيجابية
كسا كاف لمتفاعل االجتساعي  (Hurst et al., 80.4) السذكالتحل  يع فيالشاقج وميارات

 والتفاوض أيزًا دور في تشسية االتجاه نحػ العسل الجساعي لجى التالميح.  
السعمع خالؿ تغييخ  السعمع مغأدوار في تفعيل الشسػذج التجريدي السقتخح وقج ساىع       

 لسداعجة سدتػى الجعع أثشاء التجريذ، واالعتساد عمى التعمع التعاوني في مجسػعات صغيخةل
الشذاط واالبتكار لحمػؿ السذكالت أدوار الستعمع عمى  كسا اعتسجتالتالميح لبعزيع البعس، 

 .يكية التعاونية البشائيةبيئة التعمع عمى تقجيع السياـ الحكواعتسجت  والسياـ السقجمة لو.
مغ خالؿ االعتساد عمى السياـ الحكيكية وتقػيع األقخاف  البشائيالتقػيع عمى التقػيع  وارتكد

في التعمع البشائي  (Bay et ail, 80.8) ، ويتفق ذلظ مع ما جاء بو والتقػيع الحاتي
عمى أىسية السجتسع والمغة في نسػ السعخفة، حيث تبشى السعخفة في  أكج والحي االجتساعي

إشار الشطخية البشائية االجتساعية بصخيقة تفاعمية اجتساعية بيغ الصالب والسعمسيغ وبيغ 
وبعزيع البعس، حيث يعتبخ بشاء السعخفة عسمية اجتساعية، كسا تتأثخ باألفكار  التالميح

، وما يحجث ىػ تػليج العالقات ذات لسعخفية لجى الستعمسيغفي البشية اوالترػرات السػجػدة 
)داود وىحا ما أكج عميو  السعشي بيغ األفكار والترػرات الدابقة وبيغ السعخفة الججيجة

 .  (80.6والعجواف، 
القائع عمى الشطخية  السقتخحاستخجاـ الشسػذج التجريدي  مغ نتائج البحث أف وندتشتج       

البشائية االجتساعية يسكغ أف يديع في ترػيب الترػرات البجيمة وتشسية االتجاه نحػ العسل 
في تجريذ  و، ومغ ثع يجب التػسع في استخجاملجى تالميح السخحمة االبتجائيةالجساعي 

  . لسعمع وتجريبوإعجاد اأثشاء التأكيج عمى الفكخ البشائي االجتساعي العمـػ بكافة فخوعيا وكحا 
  ّمكرتسات بدزاسات مشتكبلٔ٘ البشح تْصٔات

 أّاًل: تْصٔات البشح: 

 في ضػء ما تع التػصل إليو مغ نتائج يقجـ الباحث التػصيات التالية: 
 استخجاـ الشسػذج التجريدي السقتخح القائع عمى الشطخية البشائية االجتساعية في تجريذ ..

  مػضػعات عمع الفمظ لتالميح السخحمة االبتجائية. 
التػسع في استخجاـ الشسػذج التجريدي السقتخح القائع عمى الشطخية البشائية االجتساعية  .8

 . العمـػ بكافة فخوعيا ولجسيع السخاحل الجراسيةفي تجريذ 
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عمى التفاعل االجتساعي بيغ التالميح والسعمع وبيغ التالميح وبعزيع البعس بسا  التأكيج .4
 يديع في تعمع العمػـ في جػ مغ األلفة والثخاء الثقافي والتػاصل االجتساعي. 

سفاليع عمع الفمظ لجى الستعمسيغ ب السختبصةالتأكيج عمى الكذف عغ الترػرات البجيمة  .5
باستخجاـ  ترػيبيامتعمع الججيج، والعسل عمى لتسثل عائق  ألنيابكافة السخاحل الجراسية 

 الشسػذج التجريدي السقتخح. 
التأكيج عمى أىسية العسل الجساعي لسا لو مغ دور كبيخ في تحقيق نتائج إيجابية في  .6

 السخخجات التعميسية السختمفة. 
 .جلياويعتقجيع مشيج مػحج في عمع الفمظ يتحجى الترػرات البجيمة لجى التالميح  .7
واستخجامو برفة عامة تجريب معمسي العمـػ عمى استخجاـ الشسػذج التجريدي السقتخح  .8

 بذكل خاص. سفاليع عمع الفمظ ب السختبصةالترػرات البجيمة  ترػيبفي 
 ثاىًٔا: مكرتسات ببشْخ مشتكبلٔ٘: 

 : لسا بجأه البحث الحالي يقتخح إجخاء البحػث التاليةاستكسااًل        
فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في تشسية ميارات التفكيخ العميا واالتجاه نحػ دراسة  ..

.   العمـػ
عمـػ  –الفيدياء  –الكيسياء  –فاعمية الشسػذج التجريدي السقتخح في تجريذ البيػلػجيا  .8

 األرض والفزاء لصالب السخحمة الثانػية. 
 الشسػذج التجريدي السقتخح ىائع عمقاألقداـ العمسية السعمسيغ  لصالب بخنامج مقتخح .4

وتشسية ميارات التفكيخ واالتجاه  عمـػ األرض والفزاءلترػيب الترػرات البجيمة في 
 نحػ العسل الجساعي. 

الشسػذج التجريدي السقتخح  ىأثشاء الخجمة قائع عم العمـػبخنامج تجريبي مقتخح لسعمسي  .5
 وفاعميتو في تشسية مسارساتيع التجريدية. 

العالقة بيغ بيئة التعمع القائسة عمى البشائية االجتساعية مغ خالؿ السياـ الحكيكية  دراسة .6
 وتحقيق أىجاؼ التخبية العمسية.
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