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أهمية إستراتيجية نصوص التغيير
المفاهيمي
في العملية التربوية
م .عدنان عبد الكريم محمود كلية التربية للعلوم االنسانية  /جامعة ديالى
كلية التربية للعلوم االنسانية  /جامعة ديالى
صبار ســعود عــبد
المخلص :
نواجه في عصررنا الحرالي تطرور ملحروف فري العمليرة التربويرة فري عرد مجراال
علمية  ،وهذا لتطور نتيجة االبتكار والتجديد في شتى مجراال العلروم فبصربز الًمرا
أن تتطررور العمليررة التربويررة وأن تطرروير مناهجنررا وطرررق تدريسرر ا وفررق األسررالي
التدريسررية الحدي ررة كرران سررببا ل ررذا التطررور عررن طريررق األخررذ بالفلسررفة الحدي ررة فرري
ترردري مختلررج جوانب ررا لبلررو األهررداج التعليميررة  ،و ن تطرروير العمليررة التربويررة
التعليمية وتحسين نوعية التعليم في المراحل الدراسرية المختلفرة مرن أجرل عرداد جيرل
متميً يواك هذا التطور في هذا العصر الرذ يتميرً برالتطوير التكنولروجي الحردي
والتفجير المعرفي  ،وهذا التطوير يتطل نوعية متميً في التدري وأسراليبه وذلر
مررن خررلل التطرروير المسررتمر فرري الكفايررا الم نيررة والرردورا المسررتمر للمعلمررين
والمدرسررين فيمررا يتعلررق بعمليررا التعلرريم  ،ف ررذا البح ر بعنرروان (أهميررة سررتراتيجية
نصرروا التيييررر المفرراهيمي فرري العمليررة التربويررةإ  ،ذ تعتبررر هررذت ايسررتراتيجية مررن
االستراتيجيا ذا االهمية القصوى في التربية  ،فحاجة المعلمين والمدرسرين لم رل
هررذت ايسررتراتيجية فرري عمليررا ترردري المفرراهيم بصررور عامررة  ،ألن التلميررذ عنررد
دخول م الى المدار يحملون أفكار وتصورا شتى نتيجرة لترب يرا األخررى وهرذت
التب يرا تحتاج م ل هذت االسرتراتيجيا لمعالجت را  ،فقرد اتتار الحاجرة الرى تقسرم
البح الى خمسة مباح وهي :
المبح األول  :تناولنا فيه مشكلة البح وأهميته  ،والمبح ال اني  :فقد تناول نشرب
هررذت ايسررتراتيجية  ،والمبح ر ال الر  :تكلمررا فيرره عررن اكتسررا المفرراهيم  ،والمبح ر
الرابع  :تناول المفاهيم  ،والمبح الخام  :اشرتمل علرى دراسرا تتعلرق بموارو
البح عربية وأجنبية  ،وان ينا بح نا هذا بقائمة من المصادر العربية واألجنبية .

The importance of the strategy for conception change texts
in the educational process
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Abstract
In our current time , we face a remarked development in the
educational process in many fields . So it becomes necessary to
develop courses and teaching methods according to the recent
teaching means . This is the reason of this development by
following the philosophy modern philosophy in teaching to
reach the educational targets . This development requires special
kind and methods in instruction through continuous
development in the professional sufficiencies and training
courses for teachers related to the teaching process .
This strategy is considered the most important strategies in
education because of the need for this strategy by the teachers in
the process of teaching in general .
It was needed to divide the research in to five themes and they
are :
The firs theme delt with the problem and importance of the
research . The second theme delt with the creation of this
strategy . In the third theme we talked about the gaining of the
conceptions . The fourth theme delt with the conceptions . As
for the fifth it consist Arabic and foreign studies which are
related with the subject of the research .
المبحث األول
التعريف بالبحث
: مشكلة البحث
ش د القرن الحرالي تييررا فري مختلرج مجراال الحيرا وخاصرة فري مجرال التربيرة
 وانطلتا من هذا الواترع أصربز مرن الاررور ان تكرون العمليرة التربويرة، والتعليم
 ومما ال ش فيه ن األحدا التعليميرة، ملبية لمتطلبا روح العصر الذ نعيش فيه
التعلمية بما تتامنه من مشكل تتعلق بالطلبة واو المنراه او باسرتراتجيا التعلريم
 ومررن المشرركل الترري اصرربح بحاجررة الررى البحرر عررن حلررول ابداعيررة، والتعل رـم
إ18 ا، 2002 ، (الواهر
. لمواج ت ا
كذل نجد من المشكل التي تواجه المعلمرين والمدرسرين فري العمليرا التربويرة
 لذل يلجئون الرى، أن م غير تادرين على استعمال االستراتيجيا الحدي ة في التعليم
(نوفرررل
. اسرررتعمال طرائرررق التررردري التقليديرررة
إ828 ا، 2002 ، وشيرين
وهررذا مررا يررنعك سررلبا علررى مسررتوى الررتعلم لرردى الطلبررة ممررا ي ر د الررى اررعج
 وترررًداد المشررركلة عنررردما يلجرررب، إ2 ا، 2002 ،  (الفرررتلو. مسرررتواهم العلمررري
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المعلمرون والمدرس رون الررى تعلرريم المفرراهيم التربويررة باألسررالي والطرائررق التقليديررة ،
وان الك ير مرن الطلبرة يعرانون مرن صرعوبا فري تعلريم واكتسرا المفراهيم  ،وأغلر
المفاهيم ليس وااحة المعالم وتد يحمل المتعلم صور تقليدية عن مف روم مرا  ،وأن
مجرررد تعلررم مصررطلز ال يعنرري أن الفرررد يف ررم المف رروم رغ رم أنرره ارررور للف ررم .
(سلمة وآخرون  ، 2002 ،ا55إ
وتعد طريقة نصوا التيير المفاهيمي احدى الطرائق القائمة على منحنى التيييرر
المفرراهيمي  ،وتررد صررمم هررذت الطريقررة لتتوافررق مررع نمرروذج التيييررر المفرراهيمي فرري
عررلج المفرراهيم الخطرب  ،ففرري نصرروا التيييررر المفرراهيمي يررتم الطلر مررن الطلبررة أن
يصفوا فاهر خااعة للدراسة ويعبر عن ا بما لدي م من معرفة سابقة تبرل تًويردهم
بالمعلوما التي تبين التعارض وعدم التوافق بين الف م الخطب والف م العلمي السليم .
(الخوالد  ، 2001 ،ا275إ
أهمية البحث :
تعد المفاهيم لبنية المعرفيرة  ،وترد اًداد أهميت را فري الوتر الحاارر أك رر مرن
أ وت ر ماررى النفجررار المعرفررة وصررعوبة ايحاطررة ب ررا وأنص ر اهتمررام المررربين
والمعلمررين علررى كيفيررة ف ررم المتعلمررين لبنيررة المرراد ذا المفرراهيم المنطقيررة مررع تررر
التفاصرريل (مرعرري والحيلررة  ، 2002 ،ا282إ  ،و درا المف رروم يجعررل المررتعلم
تررادرا علررى درا األشرريا والمواتررج والعلميررا  ،ألن المفرراهيم أسررا التفكيررر كلرره
(سبتًر  ، 8220 ،ا57إ
وأسا فعالية الذكا في معفم ا .
وأشررار (شررحاتةإ  :أن المفرراهيم تس ر ل عمليررا التحليررل والتعمرريم  ،وتسرراعد علررى
ارربط التفكيررر  ،لررذا ينبيري أن يعنررى ب ررا المعلررم عنايررة خاصررة عنرردما يختررار الطريقررة
الملئمة لتدريسر ا فيجعرل هدفره مرن تعلريم المفراهيم الدترة والتفكيريرة فري اسرتعمال ا .
(شحاتة  ، 8222 ،ا222إ
ويذكر (ًيتونإ  :ن عملية تعلم المفراهيم مرن األهرداج العامرة التري يسرعى جميرع
الم تمين بالتربية لتحقيق ا من خلل تدريس ا فري مراحرل التعلريم المختلفرة ً( .يترون
 ، 8222 ،ا10إ
صار نجاح التعليم معتمدا على طريقرة التردري السرديد التري تسرتطيع أن تعرال
ك يرررا مررن اررعج المررن  ،أو اررعج الطلبررة  ،او صررعوبة الكتررا المدرسرري  ،فر ذا
كان المدرسون يتفاوتون بمادت م  ،وشخصيات م  ،فان هذا التفاو من حي الطريقرة
أبعد أ را  ،واجرل خطررا  ،فارل عرن أن الطريقرة الناجحرة هري الجيرد فري مشراركة
الطلبررررة مشرررراركة جماعيررررة مررررع وجررررود المسرررر ولية الفرديررررة لكررررل طالرررر مررررن م .
(الدليمي  ، 8225 ،ا28إ
وهكررذا جررا الطرائررق واالسررتراتيجيا الحدي ررة برردعو لرردم م ررارا التفكيررر
بالمن الدراسي بما يجعل الطال يفكر فيما يقوم له من ماد تعليمية  ،واتخراذ تررار
خاا به عن جود الرنا مرن عردم ا  ،فارل عرن مسراعدته علرى اكتشراج جرواهر
النا المقرو  ،وتقدم سرتراتيجية نصروا التيييرر المفراهيمي فري الف رم المفراهيمي
حلرروال م لررى لبنررا الررتعلم والتعلرريم  ،تعتمررد علررى تل ر ال رررو الينيررة سرروا فرري جان ر
التنفير العلمي أو الممارسا العلمية المستند الى أس علمية  ،فاليايرة من را عرداد
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جيل من المتعلمين المنتجرين والمفكررين يتصرفون برالتعلم الرذاتي مردى الحيرا  ،وذلر
برردم مجموعررة مررن الم ررارا  ،والعمليررا والعررادا العقليررة بطريقررة طبيعيررة فرري
تدري مختلج المواد التعليمية  ،على وفرق اسرتراتيجيا وأدوا وتقنيرا ذهنيرة أو
عقلية و جرا ا وااحة وعملية تمكن ايستراتيجية من تحقيق الك يرر مرن األهرداج
الترري يبحر التربويررون علررى اخررتلج مسررتويات م سرربيل الوصررول لي ررا وهرري أهررداج
سامية وغايا نبيلة أل نفام تعليمي .
(مركً درا 2002 ،إ
ولما كان االتجاها الحدي ة والمعاصر في التربية ت كد أهمية الف م في الرتعلم
أك ررر مررن تركيًهررا علررى الحفررف المعلومررا  ،واس رتف ارها مررن هنررا اتتاررى األمررر
البحرررر عررررن طرائررررق واسررررتراتيجيا جديررررد تسرررر م فرررري تحقيررررق هررررذت األهررررداج .
(السعدون  ، 2002 ،ا5إ
ومن هنا تف ر الحاجة الى طرائق تدريسية تادر على تحقيرق األهرداج الخاصرة
تلررر التررري تتعلرررق باكتسرررا المفررراهيم  ،وتنميرررة م رررارا التفكيرررر العليرررا عنرررد الطلبرررة
ليصبحوا تادرين علرى التطرور وايبردا  ،وهرذا ال يربتي مرن دون الطرائرق التفاعليرة
الترري تعطرري للطلبررـة المشرراركة الفاعلررة فرري انجرراً الررـدر  ،واسررتخلا نتائجرره ،
(عبد هللا  ، 8227 ،ا882إ
وتحقيق أهدافه .
با التركيً على تدري المفاهيم في مختلج الفرو العلمية مرن أهرداج التربيرة
العلمية  ،ف ي لية العلم ومفاتيز المعرفرة العلميرة الحقيقيرة وأساسر ا وهري برذل أك رر
انسررجاما مررع النفررر الحدي ررة لطبيعررة العلررم وديناميترره  ،ف رري الًمررة للتعلرريم الررذاتي
والتربيررة العلميررة المسررتمر مرردى الحيررا ومررن ررم تقلررل الحاجررة الررى عرراد الررتعلم عنررد
مواج ة مواتج جديد ً( .يتون  ، 8212 ،ا22إ
المبحث الثاني
نشأة االستراتيجية
تررردم جررروردن (Gordonإ هرررذت الطريقرررة عرررام  ، 8228وكلمرررة Synecties
يونانية األصل  ،وتعني ربط العناصر المختلفة  ،وغير المناسربة مرع بعار ا  ،وأول
من ترجم ا الرى العربيرة أبرو حطر فري كتابره آفراق جديرد فري علرم الرنف  ،طورهرا
برررن  Princeعررام  ، 8270ررم عرراد جرروردن عررام  8278وركررً جرروردن علررى
النماذج التربوية الم مة  ،وكذل حاجات م الذهنية التي تستعمل في تدريسر م  ،والتري
تد تكون غير فاعلة عموما  ،وتد يعود سب ذل الى ان المدرسين غير تادرين على
ترررررروفير وترررررر ا كبررررررر وج ررررررد أك ررررررر السررررررتيلل حاجررررررا التلميررررررذ وطاتررررررات م .
(تطامي  ، 8222 ،ا80إ
وايسررتراتيجية  :مجموعررـة مررن ايجرررا ا والوسررـائل التررـي يسررتخدم ا المعلررم
لتمكررين التلميررـذ مررن الخبرررا التعليميررـة المخططررـة  ،وتحقيررق األهررداج التربويررـة ،
وهرري تشتمررـل علررى األفكررـار والمبررـادـ الترري تتنررـاول مجررـاال مررن مجرراال المعرفررة
اينسرررانية بصرررور شررراملة ومتكاملرررة لتحقيرررق أهرررداج محررردد  ،وهررري مجموعرررة مرررن
ايجرا ا والممارسا التي يتخذها المعلم ليتوصل ب ا الى تحقيق المخرجرا التري
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تعكررر األهرررداج التررري وارررع ا  ،وبرررذل ف ررري تشرررتمل علرررى األسرررالي واألنشرررطة
والوسررررررررائل وأسررررررررالي التعلرررررررريم الترررررررري تسرررررررراعد علررررررررى تحقيررررررررق األهررررررررداج .
(عطية  ، 2002 ،ا228إ
مفهوم نصوص التغيير المفاهيمي :
طريقة تعليمية تائمة على منحنى التييير المفاهيمي  ،تستخدم لمعالجة ف رم الخطرب
 ،اذ يطل مرن الطرل أن يصرفوا الفراهر الخاارعة للدراسرة  ،ويعبرروا عن را بمرا
لدي م من معرفة سابقة تبل تًويدهم بالمعلوما التي تبين التعرارض (التنراتضإ برين
الف م الخطب لدي م والف م السليم  ،م يرتم عررض الف رم الخطرب الشرائع لردى الطلبرة مرن
تبل المدر  ،وبعد عرض الف م الخطب يواز المردر الف رم العلمري الصرحيز عرن
طريق الشرح والتفصيل لنقل م الى الف م العلمي السليم المتفق مع النفريا العلمية .
وتعررد طريقررة نصرروا التيييررر المفرراهيمي حرردى الطرائررق القائمررة علررى منحنررى
التييير المفاهيمي  ،وتد صمم هذت الطريقرة لتتوافرق مرع نمروذج التيييرر المفراهيمي
في علج المفاهيم الخطب  ،ومرن المتفرق عليره برين التربرويين فري الوتر الحاارر أن
الطلبة يبتون الى المدرسرة وهرم يحملرون افكرارا وتفسريرا ال تنسرجم مرع مرا توصرل
اليرره العلمررا  ،ويسررمى م ررل هررذا الف ررم غيررر المتفررق  ،بررالف م غيررر السررليم او الخطررب
(Fisher , 1989إ  ،او الف ررم البررديل (Arnaudinإ او علرروم األطفررال (Gilbertإ
ويستخدم في هرذت الدراسرة مصرطلز (الف رم الخطربإ للداللرة علرى ف رم الطلبرة الرذ ال
يتفق او ال ينسجم مع الف م العلمي السليم .
وتتلخا خصائا المفاهيم الخطرب فري مقاومت را للتيييرر  ،وتماسرك ا  ،و بات را ،
وتيليل ا في البيئة المعرفية للفررد  ،وصرعوبة الرتخلا من را حترى بطرائرق التردري
المصمصة لذل  ،والن المعرفة الجديد ترتبط بالبنية المعرفية الموجود لردى الفررد
 ،فبن المفاهيم الخطب ت ر في التعليم اللحق  ،وتجعرل مرن الصرعوبة ر يرة الصرور
بشررموليت ا  ،أ درا الررروابط بررين المفرراهيم والمبررادـ العلميررة  ،وتطبيق ررا بصررور
فاعلة في الحيا اليومية .
(الخوالد  ، 2001 ،ا272إ
ن مواو الخطب المفاهيمي او الف م الخاطئ في تعلم وتعليم العلوم من القارايا
الم مة التري ينبيري الوتروج عنردها فري تردري العلروم  ،ذ يشرير الف رم الخراطئ الرى
ذل الف م الذ يحمل صياغة معتقدا غيرر مطابقرة لوج رة النفرر العلميرة السرليمة ،
في حين يشير الف م البديل الى الف رم غيرر المقبرول مرن تبرل العلمرا والمقردم بواسرطة
المتعلم ولي بالارور ان يكون خطب ويشتمل على الف م الخطب  ،وهرو يكتسر فري
مراحرررل مبكرررر ويكرررون متماسررركا ومقاومرررا للتيييرررر  ،ويررر ر فررري عمليرررة التررردري
(Wandersee , 1986 – Nussbaum , 1989إ  ،وي د م ل هذا الف م الخراطئ
الى عاتة عملية التعليم ذ المعنى الرذ دعرا ليره اوًوبرل  ، Ausubelوهرو الرتعلم
القائم على ربط المفاهيم الجديد بالمفاهيم السابقـة ذا العلترة والصرلة  ،وان وجرود
(تطررامي ،
ف ررم خرراطئ سرري د الررى تفكيررر خرراطئ .
 ، 8212ا22إ
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تتصررج عمليررة الف ررم بالعديررد مررن الصررفا من ررا  :اختلف ررا عررن المفرراهيم الترري
يستخدم ا الخبرا في المجال نفسه  ،كما أن بعا ا ل ا أسربقية تاريخيرة تعكر أرا
األسراتذ القردما (Fisher , 1981 – Barrow , 1990إ  ،كمرا تتصرج بالمقاومرة
الكبير للتييير والتبديل بمسراعد وسرائل التعلريم التقليديرة  ،واحتوائ را علرى معتقردا
بديلة لمجموعة من الفرايا المترابطة منطقيا  ،والتري يسرتخدم ا ك يرر مرن الطلبرة
لذل فان الف رم الخراطئ يعرد ف مرا متناتصرا متنرا را  ،وغيرر متررابط منطقيرا( .بكرر ،
 ، 8225ا208إ
ويبررً فشرل العديرد مرن المنراه الدراسرية فري منتصرج القررن المااري فري عرردم
األخذ ببنماط الف م الخطب لدى الطلبة عند تقديم المواد التعليمية الجديد ل رم  ،فالطلبرة
ال تنقصررر م الكفرررا فررري التفكيرررر المنطقررري ولكرررن م فشرررلوا نتيجرررة ف م رررم الخررراطئ .
(Novak , 1976إ
مررن هنررا كرران مررن الارررور عنررد ترردري أ مرراد تعليميررة يج ر الكشررج عررن
دالال الف م الخاطئ المختلفة الموجود عند الطلبرة  ،ومحاولرة اسرتخدام اسرتراتيجية
مناسبة لتعديله  ،وجعل الطال يصرل الرى عردم القناعرة برالمف وم الخطرب الرذ لديره ،
واكتشرراج وجررود مفرراهيم أخرررى تررد تكررون أك ررر فائررد  ،وهررذا يعنرري حرردا تنرراتض
معرفرري مررا بررين المف ررومين لجعررل الطلبررة تررادرين علررى درا أهميررة عرراد تنفرريم
مفاهيم م المركًية الن ا غير ملئمة لف م فاهر جديد بنجاح  ،وهذا مرا ير د ب رم
للوصول الى ما يعررج براالتًان المعرفري reyfus , Jungwirth , Eliovitch , .
1990إ
وحتى بتحقيق هذا االترًان فري المعرفرة البرد مرن تروافر عنصررين م مرين لعمليرة
التعديل المفاهيمي هما :
الشروط المتعلقة بالمف وم الجديد مرن حير واروحه وتبولره مرن تبرل المرتعلم  ،وان
يكون م مرا .
 .8الشرررروط الواجررر توافرهرررا فررري البيئرررة المفاهيميرررة لطلبرررة ( Conceprual
Ecologyإ  ،وتتم رل فري بنيرة المفراهيم لردى الطلبرة  ،ودرجرة تعلق رم ببنمرراط
الف رررررررم الخطرررررررب والبرررررررديل لررررررره  ،ومقررررررردار تلررررررر المفررررررراهيم ونوع رررررررا .
(Treagust . D. et. al , 1996إ
وللكشج عن الف م الخراطئ للمفراهيم  ،فقرد أشرار األد التربرو الرى وجرود عرد
طرق يمكن استخدام ا من تبل المعلم ب دج الكشج عن الف م الخاطئ للمفراهيم الرذ
يمتلكه الطلبة والمتعلق بمواو معين  ،وهذت الطرق هي :
 .8خرائط المفراهيم (Sconcept mapsإ  :وفي را يعطرى الطالر مجموعرة مرن
المفاهيم حول مواو ما  ،ويطل منه عمل خارطة مفاهيمية ل ا .
 .2التداعي الحر (Free Associationإ  :وفيه يعطى الطال مف ومرا معينرا ،
ويطل منه كتابرة اكبرر عردد مرن الترداعيا الحرر التري تخطرر ببالره للداللرة
على هذا المف وم في وت الحق .
 .2التصررنيج الحررر (Free Sort , Rankإ  :وفيرره يعطررى الطالر عررددا مررن
المفاهيم  ،ويطل منه تصنيف ا ببك ر من طريقة دون تحديد الوت .
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 .2االختبررارا (Testsإ  :وفي ررا يعطررى الطلبررة اختبررارا  ،تررد يحرروى أسررئلة مررن
نو االختيار مرن متعردد  ،او مرن نرو المقرال للكشرج عرن أخطرا مفاهيميرة
لدي م .
 .5المقابلة (Interviewإ  :وفي ا يسربل الطالر عرن مف روم معرين  ،ويرتم تلقري
جابته وتفسير اختيار تل ايجابة وذل بشكل فرد .
 .2المناتشررة الصررفية (Classroom Diseussionإ  :وفي ررا يترراح للطال ر ان
يعبر عن أفكارت حول مف وم ما في غرفرة الصرج  ،وان يتلقرى آرا ًملئره
(امبررو
فرري األفكررار الترري يطرح ررا .
سعيد  ، 2002 ،ا2-2إ
الفهم الخاطئ والتصورات البديلة :
يبتي الطال الى المدرسرة ولديره أفكرار وتصرورا بديلرة عرن ك يرر مرن المفراهيم
العلميررة والفررواهر الطبيعيررة الترري تحرريط ب ررم  ،وربمررا تشرركل عوامررل مقاومررة للتعلرريم
ومعيقررررررررررررررررررررة الكتسررررررررررررررررررررا المفرررررررررررررررررررراهيم العلميررررررررررررررررررررة الصررررررررررررررررررررحيحة .
(ًيتون  ، 2000 ،ا227إ
هرذت التصرورا تتعرارض مرع مفراهيم المجتمررع وهرذا التعرارض ترد يشركل التعلرريم
كافرررة  ،وهررري صرررعوبة التيييرررر واالسرررتبدال  ،ل رررذا ف رررر فررري السرررنوا األخيرررر
اهتماما كبير للحصول علرى معرفرة كافيرة عرن هرذت التصرورا البديلرة الموجرود
في بنية الطل المعرفية عن بعض المفاهيم العلمية تبل تعلم رم ل را  ،اذ ان المعرفرة
الموجود مسربقا لردى الطرل تبرل الرتعلم تعرد مرن أهرم العوامرل المر ر فري تعلريم م
بصور صحيحة .
و ن وجود التصورا البديلة لدى الطلبة ت د الى تب ير سلبي على فاعلية التعلم
 ،وذل ر الن تعلررم المفرراهيم يصرراحبه بعررض الصررعوبا للعديررد مررن الطررل  ،وهررذت
الصررعوبا فرري أغلر األحيرران ناتجررة عررن تجاهررل المعلمررين للتصررورا والتفسرريرا
البديلة الموجود لدى الطل تبرل دراسرت م هرذت المفراهيم  ،لقرد أصربز التحرد الرذ
يواجه المعلمين اآلن لي فقط مساعد الطرل علرى تعلرم المفراهيم بصرور سرليمة ،
برل مسرراعدت م علررى تعررديل التصررورا البديلررة عررن المفرراهيم العلميررة الموجررود داخررل
بنيت م المعرفية  ،فلب ّد أن يكون لردى المعلرم وعري بتصرورا الطرل البديلرة  ،وترد
أطلق على تل التصورا البديلة  ،مصطلحا ك ير في تنمية الف م الخراطئ ومن را
 :المعتقدا الساذجة (Naira Beliefsإ  ،واالفكار الخاطئة (Error Eousideasإ
 ،والتصورا القبلية (Preconceptionsإ  ،واالستدالل العفو ( Spontancous
(ًيتون 2000 ،
Reasoningإ .
 ،ا222إ
ن التييير المفراهيمي يعتمرد علرى فكرر الصررا المفراهيمي والرذ يعنري تنراتض
وااطرابا بين تصورين لمف وم معين  ،احدهما تديم في البنا المعرفري للطالر ،
واألخر جديد يم ل التصور العلمي الصحيز  ،وان هذا التنراتض يمكرن يجراد حرل لره
عندما يدر الطال خطب التصور  ،او التييير المفاهيمي  ،هرو العمليرة التري يرتم مرن
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خررـلل ا تعررديل التصررورا البديلررـة الموجررود فرري بنررى الطررـال المعرفيررة لتصرربز
متوافقررة مررع التصررورا علميررا  ،ن ررا عمليررة ديناميكيررة تتطل ر عرراد تنفرريم البنيررة
المعرفية للمتعلم ب دج حدا التييرا الصحيحة المطلوبة .
(البياتي  ، 2005 ،ا70إ
شروط التغيير المفاهيمي :
حرردد (Hewson , Posnerإ الشررروط الواج ر توافرهررا فرري المف رروم الجديررد
لحصرررول التيييرررر المفررراهيمي (Conceptud Changeإ  ،والتررري تقابرررل الموا مرررة
(Accommodationإ أ استبدال المفاهيم القديمة بالمفاهيم الجديد هي :
 .8يج أن يكون هنا حالة عدم راا عن المف وم الخاطئ لدى المتعلم .
 .2يج أن يكون المف وم الجديد وااحا ومقنعا بالنسبة للمتعلم .
 .2يج أن يكون المف وم الجديد مفيدا للمتعلم ويستطيع مرن خللره حرل المشراكل
التي لم يستطع حل ا ببنماط الف م الخاطئ الموجود لديه .
(Posner , 1982 , p:214إ
المبحث الثالث
اكتساب المفاهيم
تعد عملية المفاهيم من العمليا الطبيعية التي تبدأ تبل دخول الطفل الى المدرسة
 ،ف و يكتشج الك ير من المفاهيم في بيئته  ،ويستطيع ان يميً بين ك يرر مرن األشريا
من حوله  ،ويعد ايدرا الحسي وسيلة الطفل في التعرج على البيئرة وموجودات را ،
فمن طريق الحوا يدر الطفل العلتا او الخواا بين األشريا التري يتعامرل ب را
 ،وكلمررا نمررا وتطررور خبراترره تبرردأ لديرره مرحلررة الف ررم وايدرا العقلرري  ،ذ يقرروم
بتصررنيج األشررريا الرررى فئررا او مجموعرررا مرررن خررلل تحديرررد الصرررفا المشرررتركة
والتعبير عن ا بصور لففية ً( .يتون  ، 8212 ،ا11إ
يرى (الشربينيإ  " :أن عملية تكروين المف روم تسربق عمليرة اكتسرا المف روم " ،
ويشير (فيجوتسكيإ الى ان عملية تكوين المف وم هري  " :نشراط عقلري معقرد يمرار
فيرره الوفررائج العقليررة األساسررية جميع ررا  ،ومررن ررم ممارس رة الفرررد ل ررذت الوفررائج ال
يعنرري انرره تعلررم المف رروم برران الفرررد فرري ا نررا هررذت الممارسررة ال يكررون تررد توصررل الررى
مراحل التعررج علرى أبعراد المف روم او عنوانره ومرا ينتمري اليره المف روم  ،ومرا مرا ال
ينتمي اليه " ( .الشربيني  ، 2000 ،ا25إ
تًود المفاهيم الفرد بنو من ال با او االتساق لردى تعاملره مرع الم يررا البيئيرة
المتنوعررة  ،فسرراعد علررى تجرراوً تنوعات ررا اللمتناهيررة  ،وتمكنرره مررن معالجررة األشرريا
والحواد واألفكار من خلل بعض الخصائا المشتركة التي ت هل ا للنتسا الرى
صنج معين  ،فعندما يتعلم الطفل مف وم كر ييدو تادرا على طرلق هرذا المصرطلز
على المفاهر المشتركة بين ا  ،ولكن حينما يسرتخدم الطفرل كلمرة الكرر لةشرار الرى
كرته فقط  ،ف ذا دليل على عردم تمكنره مرن تعلرم المف روم ألنره يجر ان يسرتخدم هرذت
الكلمررة بيررض النفررر عررن مالك ررا او حجم ررا او لون ررا او المرراد الترري صررنع من ررا ،
فالطفل ال يكت المف وم  ،ال ذا استطا تطبيقه على عدد محدود مرن األم لرة تشركل
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فقرط  ،ويسرتبعد كافرة

جً ا منه يج على الطفل أن يطبق مف وم الكر على الكرا
األشيا اللكروية ( .الحيلة  ، 2007 ،ا208إ
وبذل يكون تد اكتس المف روم لديره  ،فرالخطو األولرى الكتسرا المف روم ينبيري
ان تتم ل بجميع عم ليا الرتعلم المنطلقرة مرن خبررا المرتعلم الشخصرية ذا العلترة
باألشيا او األحدا التي يتعامل مع ا  ،او تقع تح حسه  ،ألنره يعطري تردرا كبيررا
من انتباهه ل ا  ،وأن هـذا االنتبات (ملحفت راإ يمكرن أن ينتقرل الرى عقلره فري صرور
معلوما منفمة Woodruff , 1961 , p:66(.إ
أما (العانيإ فقد أشار الى ل مراحل يمر ب ا المتعلم عند اكتسابه المفاهيم هري
 :التمييً  ،والتعميم  ،والقيا .
ففرري التمييررً يلحررف المررتعلم عرردد مررن الفررواهر واألشرريا يسررتخلا نقرراط تشررابه
واخررتلج بين رررا  ،فمررر ل يررررى نقررراط التشررابه واالخرررتلج برررين الطيرررور والحيوانرررا
األخرى  ،م يتوصل الى أن الطيور ل ا صفا معينة ال تتوفر عند حيوانرا أخررى
(تعميمإ .
ررم اذا مررا شاهررـد حيوانررا بعررد ذل ر يسررتطيع ان يرردر (يف ررمإ بانرره طيررر أ يقرروم
بمقارنة (بالقيا إ  ،وما هو موجود أمامه بالمعايير السرابقة (التعميمرا إ التري كون را
من تبل ( .العاني  ، 8271 ،ا22إ
ويرى (السيدإ أن هنـا شرطين أساسيين ينبيي توافرهمـا الكتسا المف وم وهما :
 .8درا وتجريد الخصائا الرئيسة المميً لألشيا كمجموعا للوصول الى
التعميم  ،أ القدر على عطا أم لة ايجابية يتم ل في ا المف وم .
 .2التمييرررً بواررروح برررين الخصرررائا الرئيسرررة المحررردد للمف ررروم  ،وبرررين تلررر
الخصائا غير المرتبطة  ،أ التمييً بين المف وم كفئة محدد  ،وبين غيررت
من المفاهيم األخرى ويتطل ذل القردر علرى عطرا أم لرة سرلبية للمف روم .
(السيد  ، 8212 ،ا818إ
ويعًً (نشوانإ وج ة النفر السابقة بتبكيدت ان أولى أنماط المعرفة العلميرة التري
يكتسب ا الطفل تنشب من خبراته المباشر عن طريق الحوا  ،فال عن أنه تبرل ان
يكتسر المف روم  ،البررد ان يتعامرل مرع المرردركا الحسرية  ،ومرن خررلل تعاملره مع ررا
يسررررررررررررررررررررررررتطيع ان يكررررررررررررررررررررررررون صررررررررررررررررررررررررور عقليررررررررررررررررررررررررة ل ررررررررررررررررررررررررا .
(نشوان  ، 8212 ،ا800إ
تعليم المفهوم واكتسابه :
يقصررد برره أ نشرراط يتطلر مررن الفرررد أن يجمررع بررين شرريئين او حررد ين او أك ررر ،
وهررذا النشرراط الررذ يقرروم برره الفرررد مررن اجررل التصررنيج يفترررض ان ي ر د الررى نمررو
المفاهيم لدرجرة انره عنردما تقردم لره أشريا جديرد او مختلفرة فانره يسرتطيع ان يصرنف ا
تصررنيفا صررحيحا  ،بحير يميررً بررين األم لررة الموجبررة والسررالبة  ،ويعررد الفرررد تررد تعلررم
المف رروم حينمررا يقرروم بعمليررة التصررنيج لألشرريا الجديررد بدرجررة مقبولررة مررن الصررحة .
(صاح وجاسم  ، 2088 ،ا52إ
ويشير (ًيتونإ الى عملية تعلم المف وم تشمل ل عمليا هي :
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 .8التمييً  :يعني تدر المتعلم على أن يميً برين العناصرر المتشراب ة أ األم لرة
االيجابية واألم لة السلبية .
 .2التنفرريم والتصررنيج  :تعنرري القرردر علررى تنفرريم المعلومررا وتصررنيف ا  ،وذلر
من خلل ملحفة الشبه و يجاد العلتا او الصفا المشتركة بين العناصرر
المختلفة .
 .2التعميم  :القـدر على الوصول الرى مبردأ او تاعرد ل را صرفة الشرمول  ،حير
يمكن االستفاد من المف وم واستخدامه في مواترج جديرد ً( .يترون 8212 ،
 ،ا12إ
يقررـول (نشررواتيإ أن تعلررـم المف رروم هررو أ نشرراط ي ر د الررى تصررنيج أحرردا او
أشيا او م يـرا متباينرة نسبيرـا فري صرنج واحرد  ،وان تردر المرتعلم علرى تصرنيج
هـذت الم يرا بطريقـة منسقة و ابتـة  ،ومن فائد معينة  ،وفي ارو بعرض األبعرـاد
او الصفررررررررررررررـا المشرررررررررررررررتركة لدليرررررررررررررررـل علررررررررررررررى تعلرررررررررررررررـم المف رررررررررررررررـوم .
(نشواتي  ، 8215 ،ا222إ
ت كد (هيلدا تاباإ بان المفاهيم يتم تشكيل ا عند الطلبة كالمرا يحراولون ايجابرة عرن
األسئلة التي تتطل من م بما يلي :
 .8أن يقوم الطال بحصر الفقرا .
 .2أن يبح عن األسا المناس لتجميع الفقرا تح فئا متشاب ة .
 .2أن يحدد الخصائا العامة المتشاب ة في العملية الواحد .
 .2أن يميً المجموعة بميً معينة .
 .5أن يصنج الفقرا التي تم حصرها تح المًايا المحدد .
(Taba , 1967 , p:92إ
ولتوايز طبيعة تعلم المف وم يمكن مقارنة نشاط تعلم الترابط اللففي برين أًواج
الكلما او الم ير  ،واالستجابة مرع نشراط تعلرم المف روم  ،ويررى ايلري (Ellisإ أنره
علرى الرررغم مرن تشررابه الم يرررا التري يعتمررد علي را كررل مررن تعلرم االرتبرراط اللففرري ،
وتعلم المف وم أحيانرا  ،ال ان األدا المتوترع تعلم را يختلرج  ،حير لكرل واحرد أدا ،
ففي تعلرم التررابط اللففري برين الم يرر واسرتجابة يصردر المعلرم اسرتجابة واحرد لم يرر
واحد محدد  ،اذ تبلغ نسربة االسرتجابا الصرادر الرى نسربة الم يررا المقدمرة كنسربة
واحد الى واحد  ،ويستجي المتعلم الى كل م ير على حدت باسرتجابة خاصرة ومختلفرة
تماما عرن االسرتجابا األخررى  ،أمرا فري نشراط تعلرم المف روم فيسرتجي المرتعلم الرى
م يرين او أك ر باستجابة واحد فقط  ،اذ تبلغ نسربة الم يررا كنسربة واحرد الرى أك رر
من واحد ( .نشواتي  ، 8215 ،ا225إ
خطوات تنظيم تعلم المفهوم واكتسابه :
يرى (مرعيإ أن هنا خطوا عد لتنفيم تعلم المف وم هي :
الخطوووا الولوو  :تحديررد النررات المتوترررع والم ررم او تعيررين المف رروم ومررن دون رررا ال
تستطيع توجيه طرائق التعليم نحو المفاهيم .
الخطوا الثانية  :تحديد التعلم القبلي للمف وم التي من دون ا ال يحد تعلمرا او يحرد
تعلم اعيج .
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الخطوا الثالثة  :اختيرار الطريقرة او األسرلو او ايسرتراتيجية المناسربة لتنفريم تعلرم
المف ررروم او المبررردأ  ،وم مرررا كانررر الطريقرررة  ،فلبرررد مرررن مسررراعد
المتعلمين على ما يلي :
 .8تحديد السما المميً للمف وم .
 .2عطا أم لة منتمية وأم لة غير منتمية للمف وم .
 .2مقارنة المف وم بما يشب ه من المفاهيم وما يختلج عنه .
وفي هـذت الخطو البـد من است ار دافعيـة المتعلمرين مرـن خرلل مسراعدت م علرى
درا عجررًهم عررن التنب ر والتفسررير والررتحكم فرري حررل المشرركل المتصررلة بفرراهر
معينة .
الخطوووا الرابعووة  :تقررويم وتيررا التعلرريم واالسررتعانة بالتيذيررة الراجعررة  ،والتبكيررد مررن
تحقيررق األهررداج التعليميررة المسررتوفا مررع تقررويم طرائررق الررتعلم ومررا
يرتبط ب ا .
(مرعي والحيلة  ، 2002 ،ا282-282إ
شروط تنظيم تعلم المفهوم واكتسابه :
ن الخطوط السابقة ال تتم من دون توافر شروط ومن ا ما يبتي :
 .8االهتمررام بصررور المف رروم الذهنيررة ومررن دون ررا لررن يرردر المف رروم بررل يحفررف
اسمه فقط .
 .2االهتمررام بالصررور اللففيررة للمف رروم  ،وهرري السررمة المميررً لرره  ،ذ مررن دون
هذت السمة سيبقى المف وم غاماا  ،وال تكتمل الصور الذهنية له .
 .2طررلق اسررم علررى الصررورتين الذهنيررة واللففيررة  ،وهررو المف رروم (رمررًت او
لففهإ هذا مع العلم ان الصور الذهنية هي األك ر أهمية .
 .2علررى المرردر ان يتررذكر ان المفرراهيم مترابطررة فيمررا بين ررا  ،ولررذا فرران تعلررم
المفاهيم هو الخطو األولى لتعلم المبادـ والقواعد والتعميما والنفريرا ،
أ ننررا نررتعلم فرري الن ايررة أطرررا كليررة ولرري مجموعررة كبيررر مررن الكلمررا
القاموسية .
(مرعي والحيلة  ، 2002 ،ا282إ
مراحل اكتساب المفهوم :
ن عملية اكتسا المف وم تمر ببربع مراحل رئيسة وهي :
 . 1المرحلة الحسية :
المقصود ب ا أن المتعلم يكتس مفاهيمه في هذت المرحلة حينما يرى الشري  ،رم
يدركه بمعنى أنه ذا رأى الشي نفسه في مر تالية في المكان نفسه وبالوارع نفسره
 ،فان هذت المرحلة تعد بدائية في تكوين المفاهيم  ،وتتصج بسر ولة وترو الفررد فري
الخطب ذا تيير حدى خصائا المف وم .
 . 2المرحلة الهوية :
تدر المتعلم على القيام باالستجابة نفس ا لشي واحد يرات في موارعين  ،او فري
مكررانين مختلفررين  ،وسررمي بمرحلررة ال ويررة الن الشرري الواحررد يحررتفف ب ويتره بيررض
النفر عن تيير مواوعه  ،ويتم في تل المرحلة اآلتي :
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أ  .انتبات الفرد الى خصائا مف وم معين .
 .يميًت عن غيرت من األشيا .
ج  .احتفافه بصور ذهنية .
د  .تيامه بعملية تصميم (ان الشي نفسه حتى بعد نيير مواوعهإ .
هـ  .استرجا الصور الذهنية ل ذا الشي من الذاكر .
 . 3المرحلة التصنيفية :
تدر المتعلم على االنتبات وايدرا وتنصيج األشريا  ،واالنتبرات الرى اسرتخداما
كل شي  ،والتمييً وذكر خصائا ذل الشي  ،ومن م يعمرم الخبرر فري سرياتا
مختلفة  ،فال عن استرجا هذا التعميم من الذاكر .
 . 4المرحلة الشكلية :
عندما يصل الفرد الرى المرحلرة الشركلية ترد يكرون المف روم بصرورته الصرحيحة ،
وذل من خرلل التعررج علرى المف روم ب عطرا اسرم المف روم وصرفاته وخصائصره ،
ويستخدم بالشكل المتعارج عليه  ،ذ يمر الفرد في مرحلتين هما :
أ  .المرحلة االستنباطية  :ويقصد ب ا ان المتعلم يقوم بتكوين فروض واالحتفاف
ب ذت الفروض .
 .مرحلة االستقبال  :ويتم في هذت المرحلة االنتقال من مرحلة تصنيج أم لرة
(العمررر ،
للمف رروم الررى ف ررم هررذا المف رروم .
 ، 8220ا202إ
ويشررير (ًيتررونإ الررى ان تيررا صررحة اكتسررا المف رروم لرردى الطلبررة يررتم مررن خررلل
تدرت م على :
 .8تعريج المف وم .
 .2استخدام المف وم في عمليا التمييً والتصنيج والتعميم .
 .2تطبيق المف وم في مواتج عملية جديد .
 .2استخدام المف وم في حل المشكل .
(ًيتون  ، 8212 ،ا802إ
أما (سعاد إ فيشير الى المف ـوم تد تم اكتسابه في مرحلة التشكيل عنردما يقردر الطلبرة
على :
 .8عطا اسم المف وم .
 .2يتمكنون من تعريج المف وم وتحديد خصائصه .
 .2يستطيعون تمييً المف وم من خلل خصائصه التي تميًت عن بقية المفاهيم.
 .2يتمكنون من يجاد الفرق بين األم لرة واللم لرة للمف روم مرن خرلل خصائصره
المحدد .
(سعاد  ، 8211 ،ا212إ
أما عن األدا المناسربة لقيرا اكتسرا المفراهيم  ،فقرد أشرار (جلبرر إ أن اختيرار
مررررررن متعرررررردد هررررررو أواررررررز طريقررررررة لتبررررررين في ررررررا اكتسررررررا الطلبررررررة للمف رررررروم .
(الحاج  ، 8212 ،ا882إ
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وأشار (دروً إ الى نوعين مرن األسرئلة فري تيرا اكتسرا المفراهيم او تعلم را
هما  ،األسئلة المواوعية ومن را أسرئلة االختيرار مرن متعردد  ،واألسرئلة المقاليرة ذا
ايجابة القصير .
(دروً  ، 2002 ،ا220إ
أما بالنسبة لنوعيرة االختبرار فران الباحر سريتبنى مرا أشرار اليره كرل مرن (جلبرر
ودروً إ في معرفة التعلم  ،او اكتسا المفراهيم األدبيرة  ،وهري سروج تكرون ب ل رة
مستويا هي :
 .8تعريج المف وم (ف م المف ومإ .
 .2استخدام المف وم في عملية التمييً (تمييً المف ومإ .
 .2تطبيق المف وم في مواتج تعليمية .
ومررن خررلل مررا تقرردم يمكررن ان نقرري اكتسررا المف رروم مررن خررلل خصررائا عررد
للمف رروم هرري ( :التعريررج  ،التعمرريم  ،التمييررً  ،التطبيررق  ،حررل المشرركل  ،التنب ر ،
الم ال واللم الإ .
ويررررى الباحررر فررري ارررو استشررراراته لخبررررا االختصررراا فررري ميررردان العلررروم
التربويررة والنفسررية انرره يمكررن االسررتدالل علررى اكتسررا كررل مف رروم مررن خررلل تطبيررق
الطل لمف وم أدبي مرا  ،ومعرفرة خصائصره يكرون كفيرل لقيرا ف رم الطرل لرذل
المف وم األدبي  ،والن الطال ذا استطا أن يحردد المف روم ويعرًل األم لرة المنتميرة
لرره عررن األم لررة غيررر المنتميررة  ،فبنرره يسررتطيع عطررا أم لررة صررحيحة تابلررة للتطبيررق
العملي لففا في أ نا الحدي  ،وكتابة في أ نرا الكتابرة او التعبيرر  ،ويمكرن ان نقرول
ان الطال تد اكتس المف وم .
المبحث الرابع
المفـاهيم
ما هو المفهوم : Concept
اختلفررر اآلرا حرررول عطرررا تعريرررج لكلمرررة (المف رررومإ  ،فف رررر ك يرررر مرررن
التعاريج التي تحدد معنى المف وم  ،ويذكر الباح عددا من هذت التعريفا من ا :
فقررد عرفرره (ابررو حطر إ  :ببنرره  " :فئررة مررن الم يرررا بين ررا خصررائا مشررتركة ،
وهذت الم يرا تد تكون أشيا او احدا او اشخاا  ،وعاد ما يستدل على المف وم
باسم معين " .
(ابو حط  ، 8210 ،ا72إ
أما (العمرإ فيعرفه ببنه  " :الفئة التي يندرج تحت ا عدد من عناصر البيئة " .
(العمر  ، 8220 ،ا20إ
ويايج (الخوالد إ  " :أن المف وم مجموعة السما او الردالال التري تسرتدعي ا
القوى ايدراكية عند سما منطوق كلمة ما  ،لتجميع صور ذهنيرة ل رذت الكلمرة التري
ميًهررررررررررررررررررررررررررا عررررررررررررررررررررررررررن غيرهررررررررررررررررررررررررررا مررررررررررررررررررررررررررن األشرررررررررررررررررررررررررريا .
(الخوالد  ، 8222 ،ا825إ
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وعرفررره (Goodإ ببنررره  " :فكرررر او تم رررل للعنصرررر المشرررتر او رمرررً يمكرررن
بواسرررررررررررررررررطته التمييرررررررررررررررررً برررررررررررررررررين المجموعرررررررررررررررررا والتصرررررررررررررررررنيفا " .
(Good , 1973 , p:129إ
ومجمل القـول ان هنـا من ينفر الى المف وم على انه  :أدا حاصل عن تعلرم ،
ومن ـم من يـرات مجموعة من الم يرا بين ا علتة  ،ومن م من يرات نوعا من انروا
التعلم .

تكوين المفاهيم :
تعررد عمليررة تكرروين المفرراهيم  ،عمليررة طبيعيررة اعتياديررة تبرردأ تبررل دخررول الفرررد الررى
المدرسة  ،وذل ألنه يكتشج المفاهيم فري البيئرة الخارجيرة التري يعريش في را  ،أ ان
عمليررة تكرروين المفرراهيم ال تررتم فقررط عررن طريررق المدرسررة  ،بررل يمكررن ان تررتم برردون ا .
(العاني  ، 8272 ،ا28إ
م يبـدأ شيئا فشيئا بتطويـرها وعلى نحـو طبيعي تسـاعدت في ذل عوامرل عديرـد
من ررا وجررود الخبررـر المناسبررـة  ،والنار  ،والنمررو العقلرري والبيئررة المحيطررة( .ديررن ،
 ، 8220ا18إ
والمف وم كما أجمع معفم المرربين وعلمرا الرنف هرو تصرميم نرات عرن عمليرا
عقليررة متعرردد م ررل ايدرا  ،والتنفرريم  ،والتصررنيج  ،واألسررا فرري تكرروين المف رروم
هو أن يعرج المرتعلم العلترا الموجرود برين مجموعرة المعلومرا  ،وبنرا المف روم
عملية بح عن أوجه التشابه واالختلج بين مجموعة المعلوما من أجل الوصرول
الى تنفيم يجعل ل ا معنى بالنسبة للمتعلم يساعد في التمييً بين هذت المعلومرا علرى
أسررا أوجرره التشررابه واالخررتلج بررين عناصرررها  ،والتكرروين ابسررط مف رروم يلررًم فرري
االتل وجود حقيقتين متشاب تين  ،فارل عرن حقيقرة مختلفرة ال تردخل فري التصرنيج .
(جًا  ، 8212 ،ا802إ
ويتـم تكوين المفاهيـم لدى الفرد من خـلل تعامرـله مرع الم يررا التري يواج را ،
والمواتـج والخبـرا التري يمرـر ب را فتتكرـون لديره صرور ذهنيرة بنرا ا علرى دراكره
مجموعة من السما المشتركة بين ا  ،وتكون هذت الصور على هيئة اسم  ،او رمرً
خررـاا يفيررد فرري الداللررـة علررى المف ررـوم  ،وكلمررـا اًداد خبرترره عررن مف ومررا مررا ،
تعتراه أم لـة اافية لـه تكشج لديه مًيد من الخصائا عنه  ،وتعرج العلترا
التي تربطه مرع مفراهيم أخررى  ،أسربا هرذت العلترا  ،ونتيجرة لرذل تتييرر صرور
المف وم لديه  ،وتصبز أك ر واوحا  ،وأك ر عمومية وتجديدا Beyer , 1979 , ( .
pp:11-17إ
وتررد ترردم عرردد مررن البرراح ين آرا حررول تكرروين المفرراهيم م ررل بياجرره  ،وبرونررر ،
وجانيه  ،وكلوً مراير وغيررهم  ،وترد اتفرق معفم رم علرى أن عمليرة تكروين المفراهيم
نشاط معقرد تمرار فيره كرل الوفرائج العقليرة األساسرية  ،أ يحتراج فري تكوينره الرى
التصور واالنتبات والربـط واالستنتاج والتجريد  ،ويتعرـامل أ نرا عمليرـا الرتعلم مرـع
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األشرريا والمواتررـج الجًئيررـة والمحسوسررة  ،وعررن طريررق الملحفررة والبيانررا الترري
يحصل علي ا يدر العلتا والتشابه واالختلج بين كل األشيا والمواتج الجًئية
والمحسوسررة  ،ررم يقرروم بعمليررة تحديررد الصررفا او الخصررائا المشررتركة ( .حميررد ،
 ، 2000ا52إ
أهمية تعلم المفهوم :
يرى معفم المختصين في التربية والتعليم أن أحد األهداج الم مة التي ينبيري أن
ت كررردها المررردار فررري عمليرررة تررردري المنررراه الدراسرررية المختلفرررة  ،والمسرررتويا
التعليميررة المختلفررة هررو التبكيررد علررى تعلررم المف راهيم  ،لررذا يعمررل المعلمررون ومخططررو
المناه وم لفو الكت المدرسية المختلفة على تحديد المفاهيم فري المراحرل الدراسرية
المختلفررة  ،وتطرروير المررواد والطرائررق المناسرربة لتدريسر ا الترري تكفررل ل ررم النجرراح فرري
تعلم ا ( .سعاد  ، 8211 ،ا28إ
وتد اختلج التربويون في توايز طبيعة تعلم المف وم فيرى (جانيهإ وجرود ل رة
أفكررار رئيسررة حررول طبيعررة تعلررم المف رروم استخلصرر ا اعتمررادا علررى آرا عرردد مررن
المختصين وأفكارهم في هذا المجال لخص ا في األتي :
 .8ن المف وم يم ل عمليا عقلية استداللية .
 .2تتطل عملية تعلم المف وم عمليا التمييً  ،كالتمييً بين األم لرة واللأم لرة
.
 .2األدا الـذ يدل على تمكن الطلبة من تعلرـم المف رـوم  ،وهرـو تردرت م علرى
واـع األم لـة في الصـج المناس ل ا .
(الطيطي  ، 2007 ،ا75إ
ن تعامررل العقررل مررع المفرراهيم فرري حالررة تعلم ررا أس ر ل مررن تعاملرره مررع المعلومررا
الك ير المنفصلة  ،فالطلبة ينسرون المعلومرا المنفصرلة  ،أمرا المعلومرا التري تقروم
على العلتا بين الحقائق والمفاهيم امن طار مفاهيمي  ،فيجعل ا أك ر فعاليرة فري
العقرررررررررررل وتتررررررررررريز الفرصرررررررررررة لرررررررررررربط هرررررررررررذت المعلومرررررررررررا وتصرررررررررررنيف ا .
(عاشور والحوامد  ، 2007 ،ا211إ
ن تعلم المف وم هو النشاط الرذ يمارسره الطالر للجمرع برين شريئين وحراد ين او
اك ر  ،وهذا النشاط الذ يبذل من الطال من أجل التصرنيج يفتررض أن ير د الرى
نمررو المفرراهيم بحير يسررتطيع أن يصررنف ا تصررنيفا صررحيحا  ،ويسررتطيع أن يفرررق بررين
األم لررررررة الموجبررررررة والسررررررالبة  ،وبررررررذل يكررررررون الطالرررررر تررررررد تعلررررررم المف رررررروم .
(حميد  ، 2000 ،ا52إ
أمررا (أوًوبررلإ فيرررى أن احررد العوامررل الم مررة فرري تعلررم المفرراهيم هررو القرردر علررى
تصررنيج األم لررة واللم لررة لكررل مف رروم  ،وهررذت الخطررو تبررين ف ررم الطلبررة للمف رروم ،
وتدرت م على تطبيقه ( .فريدر  ، 8222 ،ا12إ
ول رررذا يشرررير اوًوبرررل فررري أنموذجررره (الرررتعلم ذ المعنرررىإ أن تعلرررم المفررراهيم أل
مواو لكي يكون تعلما ذا معنى البد من أن يرتبط مرع المف روم السرابق المعرروج
لدى الطلبة  ،والموجود في بنائ م المعرفي  ،الن عملية الربط تس ل اكتسا الخبرر
الجديررد  ،ول ررذا اهررتم تنفرريم المرراد التعليميررة وطرررق تقررديم ا للطلبررة بمررا يمكررن م مررن
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ربط رررررررا فررررررري بنرررررررائ م المعرفررررررري مرررررررن اجرررررررل تحقيرررررررق الرررررررتعلم ذ المعنرررررررى .
(ًغلول والمحاميد  ، 2007 ،ا820إ
ويمكن إيجاز أهمية تعلم المفاهيم بما يلي :
 .8تس يل عملية التعلم  ،فوجرود العديرد مرن المفراهيم لردى الطالر تسراعدت علرى
تس يل تعلمه خصوصا عندما تشير المفاهيم الى بيئة محسوسة .
 .2اختًال الحاجة الى التعليم المستمر  ،النه بتعلم المف وم ينتقل اال ر الرى تعلرم
جديد ( .الًيود وآخرون  ، 8222 ،ا12إ
 .2تقدم المفاهيم وج ة نفرر واحرد للحقيقرة الن اسرتخدام الفررد ل را يحردد العرالم
الذ يعريش فيره  ،وال يمكرن درا األمرور مرن دون را  ،ف ري وسريلة اتصرال
باآلخرين وفي نقل المعراني واألفكرار علرى مرر السرنين نتيجرة لقردر اينسران
على استيعاب ا واستبقائ ا لمد طويلة من الًمن .
 .2تسراعد المفراهيم علرى تنفريم الخبرر العقليرة لردى الطالر  ،فيكتسر الطرل
معلوما ك ير ويمرون بخبرا عديد من خلل مطالعت م للكتر المختلفرة
 ،ممررا يجعررل احتمررال تشرركيل المفرراهيم كبيرررا  ،وي ر د الررى تنفرريم الخبررر .
(سعاد  ، 8212 ،ا17إ
تعلم المفهوم :
لقد اختلج التربويون حول تعلم المف وم  ،فمن م من يشرير ليره بتشركيل المف روم ،
ومن م من يشير ليه باكتسا المف وم  ،ويسير البعض اآلخرر ليره بتكروين المف روم ،
وعلى العموم فان هنا عمليتين أساسريتين تتعلقران بالمفراهيم همرا  :تكروين المف روم ،
واكتسا المف وم ( .علوان  ، 2002 ،ا81إ
ويقصرررد برررتعلم المف ررروم  " :تجميرررع األفكرررار او األشررريا فررري فئرررا علرررى أسرررا
خصائا مشتركة معينة " ( .االًيرجاو  ، 8228 ،ا222إ
إن تكوين المفهوم يمر بمرحلتين هما :
 المرحلة االولى  :هي مرحلة اكتشاج السما او الخصرائا المشرتركة التري
تميً الم يرا المرتبطة فيما بين ا بقاعد مرا  ،وفري هرذت المرحلرة يرتم تشركيل
الصور الذهنية للمف وم  ،وكما يستطيع الفرد اسرتدعا صرور المف روم حترى
في غيا األم لة عنه .
 المرحلة ال انية  :هي مرحلة تعلرم اسرم المف روم  ،وفي را يرتعلم الفررد ان االسرم
المنطوق يم ل صفا المف وم الذ تم تشكيله في المرحلة األولى  ،وفي هرذت
المرحلررة يرردر الفرررد أن هنررا ترابطررا بررين االسررم والصررور الذهنيررة المم لررة
للمف وم  ،ذ ان احدهما يستدعي األخر .
ان عملية تعلم المفاهيم واسرتخدام ا ذا أهميرة باليرة  ،لكون را تسر ل تعلرم المراد
التعليمية التي يدرس ا الطلبة  ،فال عن كون ا تساعد المتعلم على تذكر ما يتعلمه ،
ولرررررررررررررررذل ف ررررررررررررررري تقلرررررررررررررررل الحاجرررررررررررررررة الرررررررررررررررى عررررررررررررررراد الرررررررررررررررتعلم .
(نًال  ، 2008 ،ا27إ
العوامل الم ر في تعلم المفاهيم :
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تعرردد العوامررل المر ر فرري تعلررم المفرراهيم نتيجررة لطبيعررة عمليررة الررتعلم  ،والررتعلم
نفس ا  ،ويمكن تصنيج العوامل على النحو األتي :
 .8عدد األم لة  :كلما ًاد عدد األم لة التي تطبق على المف وم المراد تعلمه كران
تعلم المف وم أك ر س ولة .
 .2تنو األم لة االيجابية والسلبية  :ن األم لة االيجابية هي األم لرة التري تنطبرق
على المف وم  ،أما األم لة السلبية ف ي األم لرة التري ال تنطبرق علرى المف روم ،
فمن الارور عطا الطلبرة أم لرة ايجابيرة  ،وأخررى سرلبية للمف روم المرراد
تعلمرره  ،أمررا ذا ترروفر احررد النرروعين مررن األم لررة فقررط  ،فيفاررل عطررا أم لررة
ايجابية لتس يل تعلم المف وم .
 .2الخبرررا السررابقة للمررتعلم  :يتررب ر تعلررم المف رروم بمعلومررا الطلبررة ومفرراهيم م
السابقة  ،فمرور الطلبرة بخبررا متعردد وك يرر سرابقة تسراعدهم علرى ر يرة
العلتررا بررين عناصررر الموتررج الجديررد ذا كان ر تل ر الخبرررا ذا علتررة
بالمف وم  ،ذل الن بنا المفاهيم يقروم علرى أسرا تترابع الخبررا واسرتمرار
عاد تنفيم ا في او الخبرا الجديد .
 .2الفروق الفردية بين المتعلمين  :يختلج الطلبة بعا م عن البعض األخرر مرن
حي مستوى ف م م للمفاهيم المختلفة  ،ومن هرذت الفرروق هري عمرر الطلبرة ،
واسرررتعدادهم  ،ودافعيرررت م لرررتعلم المف ررروم  ،لرررذل علرررى المدرسرررين ان يقررردموا
خبرا متعدد المستويا يبردأ كرل طالر مرن النقطرة التري يجردها مناسربة لره
الستمرار نمو مفاهيمه .
 .5التيذية الراجعة  :تعمل التيذية الراجعة عمرل التعًيرً او اال ابرة عنرد صردور
ايجابة الصحيحة من الطلبة  ،وال يكتفي المدر بتًويد الطلبرة بايجابرا ،
فلبررد مررن تسررويغ سررب كررون الم ررال م رراال علررى المف رروم  ،واللم ررال علررى
المف وم ( .الطيطي  ، 2002 ،ا828إ
أنواع المفاهيم :
تتنو المفاهيم طبقا لطريقة تصنيف ا  ،فتنقسم المفاهيم من حي نو المف وم الرى
نوعين هما :
 .8مفاهيم حسية  :تل المفاهيم التي تنعك في ا خصرائا او سرما برين اشريا
او فررراهرا محسوسرررة لتحديرررد شررركل ا الكلررري المركررر  ،فالشرررجر والكترررا
والكر  ،ذ يتفق مرع كرل مف روم مرن هرذت المفراهيم أشريا او فراهرا حقيقيرة
يدرك ا اينسان في عالمه الحي  ،ويستطيع استخلصر ا مرن مجمرو األشريا
الفاهرا األخرى في العالم المحيط به .
 .2مفراهيم مجررد  :تلر المفرراهيم التري ترنعك في ررا خصرائا او سرما مجرردد
عررن األشرريا ذات ررا  ،وهررذت المفرراهيم ال تعك ر فرراهرا او أشرريا محسوسررة
و نما تشير الى خصائرـا فري شركل مرا تعتمرد علرى التجربرة والتعمريم  ،م رل
العدالة والنسبة والحجم ( .االًيرجاو  ، 8228 ،ا202-202إ
وصنفها الخليلي من حيث درجة تعلمها عل نوعين هما :
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 .8مفاهيم س لة الرتعلم  :وهري المفراهيم التري تسرتخدم فري تعريف را كلمرا مبلوفرة
للطلبررة  ،وبالتررالي تكررون الطاتررة الذهنيررة المبذولررة فرري تعلم ررا اتررل  ،او بمعنررى
آخر  :هي المفاهيم التي سبق للطلبة ان درسروها او اكتسربوا متطلبرا تعلم را
.
 .2مفرراهيم صررعبة الررتعلم  :هرري المفرراهيم الترري يسررتخدم فرري تعريف ررا كلمررا غيررر
مبلوفررة بالنسرربة للطلبررة  ،أو لررم تعررد موجررود فرري خبرررت م مررن تبررل  ،ومررن ررم
تكون الطاتة الذهنية المبذولة في تعلم ا كبيرر  ،او بمعنرى آخرر هري المفراهيم
التررررري لرررررم يسررررربق للطلبرررررة ان درسررررروها او اكتسررررربوا متطلبرررررا تعلم رررررا .
(الخليلي  ، 8222 ،ا82إ
الن البنية المعرفية للمرتعلم تارم متييررين أساسرين همرا القردر علرى التمييرً عنرد
المتعلم  ،وال برا والواروح فران القردر علرى التمييرً تعنري اسرتطاعة المرتعلم تمييرً
المفاهيم والحقائق الجديد عن المفاهيم او الحقائق الموجود أصل في بنائره المعرفري
 ،أمررا ال بررا والوارروح في كررد اوًوبررل برران المفرراهيم غيررر ال ابتررة والياماررة تكررون
صعبة القبول والرسوخ في البنا المعرفي .
(االًيرجاو  ، 8228 ،ا221إ
المبحث الخامس
دراسات سابقة
 . 1دراسة برهم (: )1993
كانررر الدراسرررة بعنررروان (ا رررر اسرررتخدام الطريقرررة البنائيرررة علرررى حررردا التيييرررر
المفاهيمي لدى طل الصج األول ال رانو العلمري فري مفراهيم األحمراض والقواعرد
واحتفاف م ب ذا التييير في الف م) أجري هذت الدراسة في األردن وكان ال ردج من را
:
 .8استقصرا ا ررر اسرتخدام الطريقررة البنائيررة علرى حرردا التيييرر المفرراهيمي لرردى
طررررل الصررررج األول ال ررررانو العلمرررري فرررري مفرررراهيم األحمرررراض والقواعررررد
واحتفاف م ب ذا التييير في الف م .
 .2تحديد أشكال الف م القبلي لمف وم الحامض والقاعد  ،والمفراهيم المرتبطرة ب را
 ،والشائعة بين طل هذا الصج تبل البد بالمعالجة التجريبية .
تكون عينة الدراسة من (22إ طالبا من طل مدرسة المفرق ال انوية األولرى ،
وتم تعيين شعبتين عشوائيا .
 .8المجموعة األولى التجريبية  :وكان عدد أفرادها (22إ طالبا درسوا بالطريقة
البنائية .
 .2المجموعة ال انية الاابطة  :وكان عدد أفرادها (22إ طالبا درسروا بالطريقرة
التقليدية .
أدوا الدراسة للتحقق من هدفي الدراسة تم عداد االختبارا اآلتية :
 .8اختبار تحصيلي خاا بالمفاهيم السابقة اللًمة لدراسة األحمراض والقواعرد
بنس باته (كورد – ريشار دسون 2000 ،إ .
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 .2اختبار تحصيلي أخر لقيا مستوى ف م مفاهيم األحماض والقواعد والمفراهيم
المرتبطررة ب مررا لتحديررد أشرركال الف ررم الخرراطئ للمف ررومين تبررل البررد بالمعالجررة
التجريبيرررة  ،وبحسررر معامرررل برررا االسرررتقرار (0622إ وأعيرررد تطبيقررره بعرررد
االنت ررا مررن المعالجررة التجريبيررة لقيررا ا ررر المعالجررة التجريبيررة علررى حرردا
التييير المفاهيمي في ف م األحمراض والقواعرد  ،كمرا اسرتخدم كاختبرار لقيرا
االحتفاف ب ذا التييير في الف م  ،طبق بعد ماي (50إ يوما .
دلررر نترررائ الدراسرررة علرررى شررريو األخطرررا المفاهيميرررة فررري عشرررر مرررن مفررراهيم
األحماض والقواعد  ،وبنسبة تجاوً (%50إ مرن طرل مجمروعتي الدراسرة تبرل
المعالجة التجريبية  ،وأف ر نتائ الدراسة أيارا أن الطريقرة للتردري المسرتخدمة
أ ررر ذا داللررة حصررائية فرري احتفرراف الطررل ب ررذا التيييررر فرري ف ررم مفرراهيم األحمرراض
والقواعد ولصالز المجموعة التجريبية ( .برهم  ، 8222 ،ا22-22إ
 . 3دراسة الخوالدا (: )2004
وكان الدراسة بعنوان (فاعلية التدري باستخدام نصوا التييير المفاهيمي فري
الف رررم المفررراهيمي بالبنرررا الاررروئي لررردى طالبرررا الصرررج األول ال رررانو العلمررريإ ،
أجري هذت الدراسة في األردن  ،وهدف هذت الدراسة الى استقصا فاعلية التدري
باسررتخدام نصرروا التيييررر المفرراهيمي فرري الف ررم المفرراهيمي بالبنررا الارروئي لرردى
طالبا الصج األول ال انو العلمي  ،للف م العلمي الصحيز لمفاهيم البنرا الاروئي
 ،و ًالة أنماط الف م الخاطئ لدي ن المتعلقرة بتلر المفراهيم  ،تبلفر عينرة البحر مرن
(18إ طالبررة يمرر لن شررعبتين مررن شررع الصررج األول ال ررانو العلمرري فرري مدرسررة
األميررر رايررة بن ر الحسررين ال انويررة للبنررا  ،وتررد وًع ر هاترران الشررعبتان عشرروائيا
لتشكيل مجموعتي التجربة :
 .8المجموعة التجريبية  :بلغ عدد أفرادها (20إ طالبة  ،وتد تم تدريس ا بطريقة
نصوا التييير المفاهيمي .
 .2المجموعرررة الارررابطة  :بلرررغ عررردد أفرادهرررا (28إ طالبرررة  ،وترررد ترررم تدريسررر ا
بالطريقة التقليدية.
وتد اسرتخدم أداتران فري هرذت الدراسرة همرا  :اختبرار التفكيرر المنطقري  ،واختبرار
لف م المفاهيمي بالبنا الاوئي  ،وفيما يبتي وصج لكل من األداتين المذكورتين :
أ  .اختبار التفكير المنطقي  :اختبرار لقيرا التفكيرر الشركلي لردى طلبرة الصرج األول
ال انو  ،ويتكون من (1إ فقررا  ،ويعتمرد علرى طريقرة االختيرار مرن متعردد ،
وتم التبكيد من صدق االختبار من تبل (أبو رمانإ من خلل جررا ا تطرويرت
بداللررة صرردق المحترروى  ،أمررا بررا االختبررار فبلررغ (0622إ باسررتخدام معادلررة
(كودر – ريتشاردسون KR2020إ  ،وتد عد مقبوال ألغراض الدراسة .
 .اختبار الف م المفاهيمي بالبنا الاوئي  :اختبار لقيا ف م الطلبة لمفراهيم البنرا
الاوئي يتكون هذا االختبار من (82إ فقر من نو االختيار مرن متعردد  ،وترم
التبكيررد مررن صرردق االختبررار مررن تبررل الخوالررد (2005إ مررن خررلل جرررا ا
تطررويرت مررن حي ر الصرردق الفرراهر  ،وصرردق المحترروى  ،أمررا باترره فقررد بلررغ
(0618إ بطريقة عاد االختبار .
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أف ررر نتررائ االختبررار فرارريا هررذت الدراسررة اسررتخدام تحليررل التبرراين التررائي
لعينرررررين مسرررررتقلتين تفررررررق المجموعرررررة التجريبيرررررة علرررررى المجموعرررررة الارررررابطة .
(الخوالد  ، 2002 ،ا278إ
دراسات أجنبية :
 . 1دراسة ) : Hewson & Hewson (1983كان عنوان الدراسة (ا ر المعرفرة
السررابقة لرردى الطلبررة  ،واسررتراتيجيا التيييررر المفرراهيمي فرري اكتسررا الطلبررة
المفاهيم (الحجم والكتلة والك افةإ)
أجري هذت الدراسة في جنو أفريقيا  ،هدف هذت الدراسة لتقصي ا رر المعرفرة
السابقة لردى الطلبرة  ،واسرتراتيجيا التيييرر المفراهيمي فري اكتسرا الطلبرة المفراهيم
(الحجم والكتلة والك افةإ  ،تكون عينة الدراسة مرن (20إ طالبرا وطالبرة مرن طرل
مدرسررتين مختلفتررين فرري جنررو أفريقيررا  ،تسررموا الررى مجموعررة تجريبيررة (22إ طالبررا
وطالبة  ،درس المفراهيم باسرتخدام االسرتراتيجيا الخاصرة مرن المعلومرا والمرواد
لرررربط المعرفرررة السرررابقة بالمعرفرررة الجديرررد (اسرررتراتيجيا التجسرررير المفررراهيميإ ،
ومجموعة اابطة (22إ طابا وطالبة  ،درسوا تل المفاهيم بالطريقة التقليديرة  ،وترد
استخدم الباح ان االختبارا القبلية البعدية لمعرفة ا ر هذت االستراتيجيا .
أشررار نتررائ الدراسررة لررى أن هنررا تحسررنا كبيرررا ذا داللررة حصررائية لرردى طلبررة
المجموعة التجريبية في اكتسا مفاهيم الحجم والكتلرة والك افرة يفروق ك يررا اكتسرا
طلبرة المجموعرة الاررابطة ل رذت المفرراهيم Hewson & Hewson ,1983 , ( .
p:63إ
قائمة المصادر
القرآن الكريم
أوال  .المصادر األولية :
 .8أبرررو حطررر  ،فررر اد  ،آمرررال احمرررد  ،علرررم الرررنف التربرررو  ،مكتبرررة االنجلرررو
المصرية  ،القاهر . 8210 ،
 .2االًيرجررراو  ،فاارررل محسرررن  ،أسررر علرررم الرررنف التربرررو  ،دار الكتررر
للطباعة والنشر  ،الموصل . 8228 ،
 .2أمبررو سررعيد  ،عبررد هللا  ،التعرررج علرررى األخطررا المفاهيميررة لرردى طالبرررا
الصرررج األول ال رررانو بمحاففرررة مسرررقط فررري مررراد األحيرررا باسرررتخدام شررربكة
التواصل البنائية  ،مجلة مركً البحو التربوية  ،جامعة تطر . 2002 ،
 .2برررهم  ،ا ررر اسررتخدام الطريقررة البنائيررة علررى حرردا التيييررر المفرراهيمي لرردى
طررررل الصررررج األول ال ررررانو العلمرررري فرررري مفرررراهيم األحمرررراض والقواعررررد
واحتفرراف م ب ررذا التيييررر فرري الف ررم  ،رسررالة ماجسررتير غيررر منشررور  ،جامعررة
اليرمو  ،اربد  ،األردن . 8222 ،
 .5بكر  ،هديل  ،تطور مفاهيم الطل في مرحلرة التعلريم األسرا فري موارو
الطاتة وعلتته بجنس م ومستواهم االجتماعي  /االتتصاد  ،رسالة ماجستير
غير منشور  ،الجامعة األردنية  ،األردن . 8225 ،
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 .2البياتي  ،منى ًهير  ،أ ر استخدام أنموذج بوسنر فري التيييرر المفراهيمي لردى
طالبا الصج الرابع العام في ماد التاريخ  ،رسالة ماجستير غير منشور ،
كلية التربية  ،جامعة ديالى . 2005 ،
 .7جررًا  ،عبررد هللا  ،وصررالز جاسررم  ،دراسررة لتحديررد المفرراهيم العلميررة للعلرروم
ومدى تياسر ا لمراحرل التعلريم العرام بالكوير  ،المجلرة التربويرة  ،المجلرد ، 2
العدد . 8212 ، 8
 .1الحرراج  ،عيسررى مصررباح وآخرررون  ،التقنيررا التربويررة فرري ترردري العلرروم
للمعاهرد العليرا والجامعرا  ،ترجمررة  :الحراج عيسرى  ،ط ، 8م سسرة الكوير
للتقويم العلمي  ،الكوي . 8212 ،
 .2حميد  ،مام مختار وآخررون  ،تردري الدراسرا االجتماعيرة  ،ج ، 8ط، 8
مكتبة ًهرا الشرج  ،القاهر . 2000 ،
 .80الحيلررة  ،محمررد محمررود  ،م ررارا الترردري الصررفي  ،ط ، 2دار المسررير
للنشر والتوًيع والطباعة  ،عمان . 2007 ،
 .88الخليلرري  ،خليررل يوسررج  ،وعبررد اللطيررج حسررين حيرردر وآخرررون  ،ترردري
العلوم في مراحل التعليم العام  ،ط ، 8دار العلرم  ،دبري  ،ايمرارا العربيرة
المتحد . 8222 ،
 .82الخوالررد  ،سررالم عبررد العًيررً  ،فاعليررة الترردري باسررتخدام نصرروا التيييررر
المفاهيمي فري الف رم المفراهيمي بالبنرا الاروئي لردى طالبرا الصرج األول
ال انو العلمي  ،بح تيد النشر  ،المجلة التربوية  ،األردن . 2002 ،
 .82الخوالررد  ،سررالم عبررد العًيررً  ،مجلررة العلرروم التربويررة للمنرراه والترردري ،
جامعة دمشق  ،المجلد . 2001 ، 22
 .82الخوالرد  ،محمرد محمرود وآخررون  ،طرائرق التردري العررام  ،ط ، 8وًار
التربية والتعليم  ،الجم ورية العربية اليمنية  ،صنعا . 8222 ،
 .85دروً  ،أفنررران نفيرررر  ،أساسررريا فررري علرررم الرررنف التربرررو اسرررتراتيجيا
ايدرا ومنشررطات ا كبسررا تصررميم التعلرريم دراسررا وبحررو وتطبيقررا ،
ط ، 8دار الشروق للنشر والتوًيع  ،عمان  ،األردن . 2002 ،
 .82الدليمي  ،طه علي حسين  ،تدري اللية العربيرة  ،مجلرة األسرتاذ  ،العردد 2
 ،كلية التربية  ،جامعة بيداد . 8225 ،
 .87دين  ،ر  .سرتيًر  ،تكروين المفراهيم والتعلريم فري مرحلرة الطفولرة المبكرر ،
ترجمررة  :نجررم الرردين علرري وشرراكر العبيررد  ،مطبعررة التعلرريم بالموصررل ،
العراق . 8220 ،
ً .81غلرول  ،عمرراد عبررد الررحيم وشرراكر عقلررة المحاميرد  ،سرريكولوجية الترردري
الصفي  ،ط ، 8دار المسير للنشر والتوًيع  ،عمان  ،األردن .2007 ،
ً .82يتون  ،عايش محمود  ،طبيعة العلم وبنيته وتطبيقاته فري التربيرة العلميرة ،
ط ، 8دار عمار للنشر  ،عمان . 8212 ،
ً .20يتون  ،كمال عبد الحميرد  ،تردري العلروم مرن المنفرور البنائيرة  ،المكتر
العلمي للحاسو والنشر والتوًيع  ،ايسكندرية . 2000 ،
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 .28الًيررود  ،نررادر ف مرري وآخرررون  ،الررتعلم والتعلرريم الصررفي  ،ط ، 2دار الفكررر
للنشر والتوًيع  ،عمان . 8222 ،
 .22سعاد  ،جود احمد  ،وجمال يعقو يوسج  ،مناه الدراسا االجتماعيرة
 ،ط ، 8دار العلم للمليين  ،بيرو . 8212 ،
 .22سعاد  ،جود احمد  ،وجمال يعقو يوسج  ،تدري مفاهيم الليرة العربيرة
والرياارريا والعلرروم والتربيررة االجتماعيررة  ،ط ، 8دار الجيررل  ،بيرررو ،
. 8211
 .22السررعدون  ،عررادل علرري نرراجي  ،ا ررر األسررالي العلجيررة للتعلرريم مررن اجررل
الررتمكن فررري التحصرريل واالتجرررات نحرررو مرراد التربيرررة ايسررلمية لررردى طلبرررة
المرحلررة المتوسررطة  ،أطروحررة دكتررورات غيررر منشررور  ،كليررة التربيررة ابررن
رشد  ،جامعة بيداد .2002 ،
 .25سرررلمة  ،عرررادل وآخررررون  ،طرائرررق تررردري عامرررة  ،دار ال قافرررة للنشرررر ،
البحرين . 2002 ،
 .22السيد  ،سمير احمد  ،الطفرل وتكروين المفراهيم  ،مجلرة العلروم االجتماعيرة ،
العدد  ، 2المجلد  ، 2عمان . 8212 ،
 .27شررحاتة  ،حسررن  ،تعلررم الليررة العربيررة بررين النفريررة والتطبيررق  ،ط ، 8الرردار
المصرية اللبنانية  ،القاهر . 8222 ،
 .21الشربيني ً ،كريا  ،وصادق يسرية  ،نمو المفاهيم العلميرة لألطفرال برنرام
مقترح وتجرار الطفرل مرا تبرل المدرسرة  ،ط ، 8دار الفكرر العربري للنشرر
والتوًيع  ،القاهر . 2000 ،
 .22صرراح  ،تبررال مطشررر عبررد  ،وجاسررم  ،أشررواق نصرريج  ،ماهيررة المفرراهيم
وأسالي تصحيز المفراهيم المخطر  ،ط ، 8دار صرفا للنشرر والتوًيرع ،
عمان . 2088 ،
 .20الطيطي  ،محمد صمد  ،البنية المعرفية الكتسا المفاهيم تعلم ا وتعليم را ،
ط ، 8در األمل للنشر والتوًيع  ،أربد  ،األردن . 2002 ،
 .28عاشرررور  ،راتررر تاسرررم  ،ومحمرررد فررر اد الحوامرررد  ،أسرررالي تررردري الليرررة
العربيررة بررين النفريررة والتطبيررق  ،ط ، 2دار المسررير للنشررر والتوًيررع ،
عمان  ،األردن . 2007 ،
 .22العاني  ،ر وج عبد الرًاق  ،اتجاها حدي ة فري تردري العلروم  ،مطبعرة
ايدار المحلية  ،بيداد . 8271 ،
 .22عبد هللا  ،عبد الرحمن صالز  ،المرجع فري تردري علروم الشرريعة  ،ط، 8
القسم ال اني  ،دار وائل للنشر . 8227 ،
 .22عطيررة  ،محسررن علرري  ،المنرراه الحدي ررة وطرائررق الترردري  ،دار المنرراه
للنشر والتوًيع  ،األردن . 2002 ،
 .25علرروان  ،بسررمة محمررد  ،عررداد كرررا للتجررار العلميررة وتيررا أ رررت فرري
اكتسرررا المفررراهيم الفيًيائيرررة لررردى طلبرررة الصرررج ال ررراني متوسرررط  ،رسرررالة
ماجستير غير منشور  ،كلية التربية األساسية  ،جامعة ديالى . 2002 ،
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التربرو  ،ط ، 8مطرابع الكوير

العمر  ،بدر عمر  ،المتعلم في عام النف
 ،الكوي . 8220 ،
فريرردر  .هررـ  ،بررل  ،طريقررة ترردري الرياارريا  ،ترجمررة  :محمررد أمررين
المينري وممردوح محمرد سرليمان  ،مراجعررة  :ولريم ترارخرو عبيرد  ،الرردار
العربية للنشر والتوًيع . 8222 ،
تطامي يوسرج  ،سريكولوجية التعلريم والرتعلم الصرفي  ،ط ، 8دار الشرروق
للنشر  ،عمان . 8212 ،
تطامي يوسج  ،نايفة  ،تطرامي  ،نمراذج التردري الصرفي  ،ط ، 8عمران ،
األردن . 8222 ،
مرعرري  ،توفيررق احمررد  ،الحيلررة محمررد محمررود  ،طرائررق الترردري  ،ط، 8
دار المسير للنشر والتوًيع  ،عمان  ،األردن . 2002 ،
مركً درا  ، alaseyyam aktoob . com ،أبو فبي . 2005 ،
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