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 :المستخمص
في تنمية  محطات التعممىدف البحث الحالي تعرف اثر استخدام استراتيجية 

حيث تم إعادة صياغة  تالميذ المرحمة االعداديةم  لاالستيعاب المفاىيمي  في العمو 
في مادة العموم  المرحمة االعداديةالصف االول من تالميذ وحدة "الطاقة" المقررة عمى 

، محطات التعمماستراتيجية ، وتدريسيا باستخدام 8107/ 8106في العام الدراسي 
( طالبة، قسمت لمجموعتين: الضابطة وتكونت من 58وتكونت عينة البحث من )

( طالبة درست 73( طالبة درست بالطريقة التقميدية، والتجريبية وتكونت من )75)
، وتم تطبيق أداة البحث المتمثمة في: اختبار محطات التعمماستراتيجية باستخدام 

انو توجد  لىإالبحث بعدًيا.وتوصل البحث االستيعاب المفاىيمي، عمى أفراد مجموعتي 
بين متوسطات درجات طالبات  (1.13)عند مستوى  فروق ذات داللو احصائية

المجموعو التجريبة والمجموعو الضابطة في التطبيق البعدي الختبار االستيعاب 
المفاىيمي لصالح المجموعو التجريبية، وفي ضوء تمك النتائج تم تقديم مجموعة من 

 .ات والمقترحاتالتوصي
 ، االستيعاب المفاىيمي.محطات التعمم: استراتيجية الكممات المفتاحية
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Abstract  
This research aimed to investigating the effect of using the of  

learning stations strategy on developing first prep female student's   

conceptual understanding  of  learning  science . The unit of 

“energy" studied by first year prep female students in science in the 

academic year  2018/2019  was  restructured and taught using the 

learning stations strategy . The participants of the study were (72) 

female student . They were divided into two groups: a control group 

(37) student, who studied the unit through the traditional method and 

an experimental on (37) student who studied the unit through the 

(learning stations strategy). The instrument of the study; the test of 

conceptual understanding was post –administered to both group . 

The results of research revealed significant differences at( 0.05) 

between the mean scores of the control and experimental group on 

the post test conceptual understanding  favoring the experimental 

group. In the light of these results,some recommendations & 

suggestion were presented. 

Key-words:  learning stations strategy , conceptual understanding  
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 :مقدمة
 السريعة والمستمرة تشيد التربية العممية في عصر العمم والتكنولوجيا والتغيرات

وتدريس العموم اىتمامًا كبيرًا  وتطورا  نحو األفضل بشكل مستمر، وذلك لمواكبة ىذه 
واستيعاب مفاىيميا بما يتناسب مع حاجات الفرد والمجتمع.  التطورات والتكيف معيا

 المعرفة لديو بداًل منإلى توليد بالمتعمم وقد أصبح التركيز في التعميم عمى أن يصل 

 .تمقييا وحفظيا جاىزةً 
لقد أكد عمماء التربية عمى أن أساسيات المعرفة ىي أحد الحمول التي قد تكون 

تحديات العصر ، وأن التأكيد عمى أساسيات المعرفة يعني التأكيد عمى  فعالة لمواجية
يم العديد من المفاىيم والمبادئ التي تشكل ىذه المعرفة، والتي في ضوئيا يمكن ف

 (8101،37)عميان ،.معين الحقائق الجزئية لمجال
نواتج العمم التي بواسطتيا يتم تنظيم المعرفة العممية  وتعد المفاىيم العممية من

،فيي العناصر المنظمة والمبادئ الموجية ألي معرفة عممية يتم اكتسابيا في الصف 
التعمم ذو المعني لممفاىيم العممية المختبر أو أي مكان آخر، ولذلك أصبح  الدراسي، أو

 (877، 8114) مصطفي محمد،ىدفا رئيسا من أىداف تدريس العموم.
 Understanding Conceptualومن جانب آخر، يعد االستيعاب المفاىيمي

في كثير من المواد الدراسية، كما أنو من  أحد جوانب التعمُّمّ  الميمة التي لم تأخذ حقيا
    (Russell,2002).أشارت إلييا المعايير العالمية لتعميم العموم ينواتج التعمُّم الت

ولقد ظيرت أىمية تحديد جوانب أو مظاىر أساسية لمفيم يمكن من خالليا 
وىذا ما قام بو ويجنز ومكتاي  وصف جوانب الفيم المتعمق عند المتعممين،

(Wiggins and Mctighe, 1998) الطالب فيم بيا يكشفان أوجو حيث اقترحا ستة 

 /الرؤية التطبيق، التفسير، الشرح، :وىي ،)الستة لمفيم األوجو( عمييا وأطمقا تعممو، لما

 المعمم بو أن يكشف يمكن ما إلى األوجو ىذه وتشير الذاتية، المعرفة التعاطف، المنظور،
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)ويجنز  .يفيموه لم أنيم أو تعمموه، ما فيموا قد كانوا إذا ما ليقرر و،طالبات فيم عن
 (.8116 ومكتاي،

لممفاىيم العممية فان بعض الدراسات  طالبوعمى الرغم من أىمية استيعاب ال
وانو يمكن تنميتو من خالل  طالباتأكدت عمى تدني االستيعاب المفاىيمى لدي ال

نماذج واستراتيجيات تدريسية مختمفة، ومن ىذه الدراسات دراسة كولمنت 
(Clement,2003،8110( )سالم )( ودراسة كالكانس وآخرينKalkanis et 

l,2003 8103(، ودراسة )األحمد ،الجييمي،8114رمضان،( ودراسة )حسام الدين و،) 
 (.8102)المغربي، ودراسة

لممفاىيم العممية إلى  طالباتوقد أرجعت تمك الدراسات ىذا التدني في فيم ال
تعتمد عمى تقديم المعمم  استخدام معممي العموم لمطرائق التقميدية في التدريس والتي

لممعارف، وينصت المتعممون خالليا إلى ما يقولو المعمم، وأن ىذه الطرائق ال تسيم في 
تعمم حقيقي، األمر الذي دعا الباحثين إلى البحث عن استراتيجيات وطرائق  ايجاد

 المفاىيم العممية. ادراكتدريسية تيدف في المقام األول إلى تنمية 
التحديات التي تواجو المعممين في مجال البحث عن استراتيجيات ومن أكبر 

ن أكبر تحد التدريس المناسبة ىو التنوع الكبير بين مستويات يواجيو  المتعممين، وا 
من االحتياجات والخمفيات  المعمم ىو محاولة االستجابة لمطيف الواسع والمتزايد

 (Heacox,2002 ) وأنماط التعمم المتمايزة لدي المتعممين.والقدرات 
مفيوم التعميم المتمايز، حيث  واستجابًة لتمك التحديات والمتطمبات فقد ظير

تأخذ مكانتيا منذ العام  ( أن فكرة تنويع التدريس بدأت8116ذكرت كوجك وآخرون )
المؤتمر العالمي  في 0771، ومن ثم في العام حين أعمنت وثيقة حقوق الطفل 0767

بالتعميم  ، والذي أوصى8111جومتيان وتاله مؤتمر داكار عام لمتربية الذي عقد في 
 لمتميز و التميز لمجميع، وقد ركزت توصيات تمك المؤتمرات عمى األخذ في االعتبار

االختالفات بين المتعممين ، في الخبرة والثقافة والبيئة واالستعداد والقدرات واالىتمامات 
يع طرق التدريس بحيث يتمكن جميع والميول والذكاءات، وأنو من الضروري تنو 
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خصائصيم ، ويحقق لكل منيم أقصى  المتعممين من الحصول عمى تعميم يتواءم مع
 درجات النجاح و االنجاز في إطار إمكاناتو وقدراتو.

وىناك العديد من اإلستراتيجيات الحديثة التي ُتصّنف تحت أشكال التدريس 
المتعممين وتحقيق األىداف  ز واالختالف بينالمتمايز ومن خالليا يمكن مراعاة التماي

، ص  8116المخطط ليا في تفعيل التدريس المتمايز، وقد ذكرت )كوجك وآخرون، 
ستراتيجي، و إستراتيجية محطات التعمممنيا: ( مجموعة من تمك االستراتيجيات و 007  اتا 

األنشطة و عات المرنة،وعقود التعمم، المجمو المتدرجة،و  األنشطة،و ضغط محتوى المنيج
 الثابتة.

 "Denise "مم والتي قام بتصميميا دينيس جونوُتعد إستراتيجية محطات التع

J,. Jones والتمييز ألساليب وطرائق التدريس، بل واألنشطة  أحد أشكال التنوع
التعميمية المختمفة، حيث يتحول فييا شكل الفصل عن الشكل التقميدي إلى بعض 

وتعتبر كل منيا موعات الطمبة وفقًا لنظام محدد، الطاوالت التي يطوف حوليا مج
مزودة بأدوات ومواد تعميمية وأوراق عمل لممارسة ميمة تعميمية كنوع  محطة تعميمية

من أنواع األنشطة التعميمية المختمفة والمتنوعة، فيناك العديد من المحطات مثل: 
لصورية،والمحطة المحطة االستقصائية االستكشافية المحطة القرائية، والمحطة ا

السمعية البصرية ،والمحطة االلكترونية، والمحطة االستشارية، ومحطة متحف الشمع، 
 ) Denise J., Jones, 2007ومحطة الـ )نعم( والـ )ال(. )

محطات وقد قام عدد من الباحثين بإجراء دراسات عن استخدام إستراتيجية 
 طالباتل المعرفة العممية لمفي تحسين عممية التعمم وفاعميتيا في تحصي التعمم

( و المييبي 8105عمر )(، 8101(واتجاىاتيم نحو التعمم مثل: دراسة الخياط وبمباس 
( ،دراسة 8108، الشيباوي(، )8108(، )االطرقجي، 8103)والباوي الشمرى( و 8103)

(، ودراسة 8102(، ودراسة العنكبي )8101(، دراسة الشيباوي )8102الزيناتي )
، (8101واولجا) (، ودراسة نرمن،8107، ودراسة ورده حسن)  (Ocak,2010)اوكاك 

 . مخرجات التعميميةوقد أظيرت نتائجيا فعالية محطات التعمم في تحقيق الكثير من ال
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 -مشكمة الدراسة :
المتأمل لواقع تدريس العموم في المراحل التعميمية المختمفة يالحظ أنو يعانى 

لممفاىيم العممية وىذا ما  طالباتتحصيل واستيعاب ال من مشكالت تتمثل في تدنى
إضافة إلى ضعف دافعيتيم نحو دراسة ،أكدتو بعض الدراسات التي تم اإلشارة إلييا

الممتحقين بالقسم األدبي في  طالباتالعموم والذي يظير جميا من خالل تزايد أعداد ال
 المرحمة الثانوية. 

بعة في تدريس العموم ال تراعى التنوع ومن ناحية أخري يالحظ أن الطرق المت
واالختالفات الموجود بين المتعممين، كما أن المحتوى العممي لمقررات العموم مزدحم 

نحو  طالباتبالمفاىيم العممية التي تحتاج إلى طريقة تدريسية فعالة تثير دافعية ال
جل توظيفيا في التعمم، حتى يتسنى ليم استيعاب تمك المفاىيم وبقاء أثر تعمميا من أ

 مواقف الحياة من أجل تفسير كثير من الظواىر الحياتية.
ومما سبق يمكن بمورة مشكمة الدراسة الحالية في تدني استيعاب المفاىيم 

 .المرحمة اإلعدادية طالباتالعممية لدي 
 أسئمة الدراسة:

 :السؤال التاليتحاول الدراسة االجابة عمى 
  في تنمية االستيعاب المفاهيمي  محطات التعممما أثر استخدام إستراتيجية

 ؟ تالميذ المرحمة االعداديةلدى 

 أهداف الدراسة:
 -تيدف الدراسة إلي :

  في تنمية االستيعاب  محطات التعممالتعرف عمى أثر استخدام إستراتيجية
 .تالميذ المرحمة االعداديةالمفاهيمي لدى 
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 أهمية الدراسة:
 :قد تفيد الدراسة في

 النظر ليذه الدراسة باعتبارىا إضافة نوعية في مجال تطوير بعض طرقيمكن  .1

التعميم المتمايز ، فيي استجابة منطقية لمواجية  التي تحققالتدريس الجديدة و 
 في الفصل الواحد ليناسب اختالفيم وتمايزىم وفقًا الحتياجاتيم طالباتتباين ال

 وميوليم واستعدادىم وأنماط تعمميم.

العموم بالمرحمة اإلعدادية عمى استخدام صيغ تدريسية حديثة تشجيع معممي  .2
بأنشطة متنوعة  طالباتتعمل عمى قيام ال والتي محطات التعممكإستراتيجية 

تناسب احتياجاتيم وتستثير انتباىيم ودافعيتيم لمتعمم؛ األمر الذي قد يؤثر 
 باإليجاب عمى استيعابيم لممفاىيم العممية. 

 بار لالستيعاب المفاىيمى لبعض المفاىيم العممية، ممـا قـدتزويد الباحثين باخت .3

 . يفيدىم في مجال تدريس العموم

 استخدام في بو االسترشاد يمكن بدليل التربويين والمشرفين العموم معممي تزويد .4
 .العممية فيم المفاىيم تنمية و العموم تدريس في  محطات التعممإستراتيجية 

 ض الدراسة:فر 
 :التالي الفرضصحة تسعى الدراسة إلى اختبار 

  ( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوىα ≤ 1.13  بين متوسطي )
( محطات التعممالمجموعة التجريبية ) التي درست باستراتيجية  تمميذاتدرجات 

والمجموعة الضابطة ) التي درست بالطريقة التقميدية( في التطبيق البعدي 
 االستيعاب المفاىيمي.الختبار 

 :حدود الدراسة
 :تمتزم الدراسة الحالية بالحدود التالية 

 والمقررة في كتاب العموم لمصف " ةالطاق"االقتصار عمى تدريس الوحدة الثانية  .0

 .8107-8106معام الدراسي الفصل الدراسي االول لاإلعدادي في  االول
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إدارة قنا ب االعداديو بناتمدرسة ب االعدادي صف االولتالميذ الة من عين .8
 .التعميمية

االستكشافية، والقرائية، والصورية، ): محطات التعممتوظيف أربعة أنواع من  .7
 .في تدريس الوحدة المختارة( وااللكترونية

الشرح، التفسير، )وىي لالستيعاب المفاىيمي التالية  األربعة المستوياتقياس  .2
 اتخاذ منظور(. التطبيق،

 الدراسة:مواد وأدوات 
  يستخدم في ىذه الدراسة المواد التالية: 
 .محطات التعممدليل المعممة لتدريس الوحدة المختارة باستخدام إستراتيجية  .1
 .محطات التعمملدراسة الوحدة باستخدام إستراتيجية  تمميذةالأوراق عمل كتيب  .2

  اختبار االستيعاب المفاىيمي لقياس أداة تتمثل في ويستخدم في ىذه الدراسة
 في المرحمة االعداديةالصف االول بتالميذ استيعاب المفاىيم العممية لدى 

 .من إعداد الباحثة"   الطاقة "  "وحدة 

 مصطمحات الدراسة:

  learning stations   عممت. محطات ال6   
( بأنيا إستراتيجية تدريسية تنتقل فييا مجموعة  Jones , 2007يعرفيا جونز )

لممعممين اعتماد وسائل محددة  حيسم صغيرة من الطمبة عبر سمسمة من المحطات مما
 .تتيح لكل طالب تأدية كل النشاطات عبر التناوب عمى المحطات المختمفة

(Jones,2007,16-21)  
مية يتم ممارستيا إستراتيجية تضم مجموعة من األنشطة العم :وتعرف بأنيا

أنفسيم وتكون منوعة منيا  طالباتداخل غرفة الصف أو في المختبر من قبل ال
االستكشافية البسيطة والقرائية وااللكترونية والصورية وغيرىا ويمكن وصف ىذه 
المحطات بأنيا مجموعة من الطاوالت تعد كل واحدة منيا محطة ليا نشاط معين يحقق 

 (.867،  8117والبموشي، ىدفا معينا ) امبوسعيدي
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تعرف إجرائيا بأنيا: إستراتيجية تدريسية تقوم عمى مجموعة من المحطات و 
الصف الثاني اإلعدادي بالمرور عمييا وممارسة األنشطة التعميمية  طالباتيقوم فييا 

الموجودة بكل منيا والتي قد تكون: استقصائية، قرائية، استكشافية، أو بصرية صورية، 
.وغيرىا، استنادا إلى أوراق العمل بإشراف المعممة بيدف تنمية  نية....أو الكترو 

 .ودافعتييم لتعمم العموم االستيعاب المفاىيمي
 Understanding Conceptual   . االستيعاب المفاهيمي 2

( بأنو: قدرة التمميذ عمى تقديم معنى المادة والخبرة 08:  م8117يعرفو جابر )
تفسير بعض أجزاء المادة، والتوسع فييا، ووضوح األفكار، التعميمية، وتظير في 

 وتطبيقيا في مواقف جديدة، وتصوير المشكمة وحميا بطرق مختمفة.
تعريفا عمميا  (Wiggins&Mctighe, 2008)ويجنز، ومكتاي وقد قدم 

لالستيعاب المفاىيمي وذلك من خالل تقديم المظاىر الستة لالستيعاب المفاىيمي والتي 
 يمكن من خالليا وصف وتقييم مستوي الفيم المتعمق لممتعممين وىي:

 : أي يقدم أوصاف متقنة لمظواىر والحقائق والبيانات .Explainالتوضيح  -
، أو إعطاء ترجمات مالئمة : أي يقدم معنى لحدثInterpretالتفسير  -

 لممفاىيم والحقائق وربطيا بأحداث واقعية.
 .بشكل فعال في ظروف وأوضاع جديدة : أي يستخدم المعرفةApplyالتطبيق  -
 : أي القدرة عمي تقديم وجيات نظر نقدية .Perspectiveأتحاذ منظور  -
 : أي يكون لديو المقدرة لمدخول في عالم Empathyالمشاركة الوجدانية -

 وأحاسيس اآلخرين 
: أي يدرك تأمالتو وعاداتو العقمية Self-Knowledgeمعرفة الذات  -

  .والشخصية التي تكون فيمو الخاص او تعوقو

الصف  طالباتويعرف االستيعاب المفاىيمي إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو: قدرة 
" "الصوت والضوءقدمة ليم في وحدة الثاني اإلعدادي عمى توضيح المفاىيم العممية الم

وتفسيرىا وتطبيق ما اكتسبتو من معارف في مواقف جديدة، وامتالكيا معرفة لذاتيا 
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ويقاس إحصائيا  ،نقدية مرتبطة بفيم تمك المفاىيم وطريقة تعمميا، وتقديم وجية نظر
 بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في اختبار االستيعاب المفاىيمي المعد لذلك.

 الدراسة:إجراءات 
ستراتيجية التعميم المتمايز و االطالع عمى األدبيات والبحوث السابقة في مجال  .1 ا 

النظري والدراسات  ، واالستيعاب المفاىيمي وذلك لتحديد اإلطـارمحطات التعمم
 السابقة.

تحديد اإلعدادي ل ولمن مقرر العموم لمصف األ الطاقة"ة "تحميل محتوي وحد .2
 .المتضمنةالمفاىيم العممية 

عادة صياغتيا وفقا الستراتيجيو  .3 تم و  محطات التعممإعداد الوحدة المقترحة وا 
 :الوحدة المختارة إتباع  الخطوات التالية في إعـداد

 "الطاقة"وحدة  تمميذة لدراسةال ، وكتيب أوراق عملإعداد دليل المعممة .أ 
 .محطات التعممباستخدام إستراتيجية 

 .عمى مجموعة من المحكمينأوراق العمل  عرض دليل المعممة وكتيب .ب 

التحقق من تم و  ،اختبار االستيعاب المفاىيميفي  ةمثمتالدراسة والم اةإعداد أد .4
 عمى مجموعة من المحكمين. وعرضصدقو وثباتو من خالل 

اختيار عينة الدراسة وتقسيميا إلى مجموعتين، إحداىما تمثل المجموعة  .5
وفقـاإلستراتيجية محطات التعمم، واألخرى ضابطة وتدرس التجريبية الـتي تـدرس 

 .وفقا لمطريقة المعتادة حاليا في المدارس

االعداد لتطبيق تجربة الدراسة وضبط بعض المتغيرات لمتحقق من تكافؤ  .6
 .مجموعتي الدراسة

، وذلك باستخدام ة لممجموعتين التجريبية والضابطةتدريس الوحدة المختار  .7
لممجموعة  موعة التجريبية والطريقة التقميديةلممج التعمممحطات إستراتيجية 
 الضابطة.
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 (اختبار االستيعاب المفاىيمي(الدراسة عمى أفراد العينة المختارة  تطبيق أداة .8
 بعديا.

 إجراء التحميل اإلحصائي لمبيانات وتفسير النتائج في ضوء فرض الدراسة . .9

  نتائج الدراسة. تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما تسفر عنو .11

وفيما يمي عرض لإلجراءات التي ُأتبعت إلعداد المواد التعميمية وأدوات البحث   
 و ضبطيا، و كذلك إجراءات تجربة البحث:

 أواًل: إعداد المواد التعميمية:
، وقد تم تنفيذ طالبو، وأوراق عمل الةف البحث تم إعداد دليل المعمملتحقيق ىد

 ذلك عمى النحو التالي:
: تم اختيار الوحدة الثانية )الطاقة( بالفصل الدراسي اختيار المحتوى العممي .0

 االول مجااًل لمبحث الحالي.
: وذلك بيدف تحديد تحميل المحتوى التعميمي لموضوعات وحدة )الطاقة( .8

إلى احتواء  –نتيجة التحميل لممحتوى  –المفاىيم المتضمنة، وقد توصمت 
 .مفيوما 84موضوعات الوحدة عمى 

 اعداد مواد الدراسة:  .6

الستراتيجية المقترحة، وكتيب لوتضمنت دليل المعممة لتدريس الوحدة وفقا 
 :، وتم ذلك كما يميطالبوأوراق عمل ال

 إعداد دليل المعممة:  .أ 
لتدرس الوحدة المختارة في ضوء خطوات استراتيجية  ةتم إعداد دليل لممعمم

يحتوى عمى االدوار والممارسات التي تقوم بيا المعممة أثناء تطبيق  محطات التعمم
 تجربة البحث، وقد روعي في ىذا الدليل أن يتضمن ما يمي:

مقدمة تشمل فكرة عن إستراتيجية المحطات العممية، وشرح لطبيعة كل محطة  -
 من المحطات العممية التي تستخدم في كل درس من الدروس.

 موحدة، واألىداف السموكية الخاصة بكل درس من الدروس.األىداف العامة ل -
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 ةقوم بو المعممتوصفًا تفصيميًا لخطوات كل درس من الدروس، والدور الذي  -
التي سوف وصف لكل األنشطة و وفقًا لخطوات إستراتيجية المحطات العممية، 

 في كل محطة من المحطات.  طالباتنفذىا الت
 : ةتمميذإعداد أوراق عمل ال .ب 

من  ( لكل درسعمل ةقور 08عمى )يحتوي  طالبوقامت الباحثة باعداد كتيب لم
حيث ان  الطالباتمر عمييا ت (محطات  2دروس الوحدة، ويتضمن كل درس عدد )

وفقًا لما ىو  الطالباتكل محطة ليا متطمبات، وميام، وأنشطة، واسئمة لمتقويم تمارسيا 
 موجود بأوراق العمل.

 : طالباتواوراق عمل الضبط دليل المعمم  .ج 
عمى مجموعة من السادة المحكمين  الطالباتُعرض دليل المعممة وأوراق عمل 

المتخصصين في التربية العممية وطرق تدريس العموم ،.وقد اتفق السادة المحكمين عمى 
وضوح األىداف العامة، والسموكية الخاصة بكل درس، والعرض التدريسي لكل درس 

، وكذلك االنشطة الواردة في أوراق العمل ، محطات التعممستراتيجية من الدروس وفقًا إل
وقد ٌأجريت التعديالت الالزمة وبذلك أصبح الدليل وأوراق العمل صالحين لمتطبيق عمي 

 تجربة الدراسة.
 البحث: اةإعداد أد -ثانياً 

االستيعاب تمثمت في: اختبار و  لتقويمإعداد أداة اف الدراسة تحقيق ىدتطمب 
 :اختبار االستيعاب المفاىيميوفيما يمي توضيح لكيفية إعداد  .المفاىيمي

 :اختبار االستيعاب المفاىيمي لمدراسة وفق الخطوات التالية ُأعد    
 تحديد الهدف من االختبار: .أ 

تالميذ المرحمة االستيعاب المفاىيمي لدى مستوى ىدف االختبار إلى قياس 
 المتضمنة في وحدة "الطاقة".ممفاىيم العممية ل االعدادية
 
 



 ةاإلعدادي تالميذ المرحمةلدي   العموم في اثر إستخدام إستراتيجية محطـات التعمم في تنمية األستيعاب المفاهيمي
 أ. هاله محمد محمد احمد عوض     د .  هالة عز الدين محمد      أ.د. عبد الرحيم أحمد احمد سالمة  

 9102ابريل                                   - 166 -          والثالثوى                  التاسعالعذد 

 المستويات التي يقيسها االختبار: .ب 
بعد االطالع عمى بعض المراجع والدراسات السابقة التي اىتمت بقياس 

(، ودراسة )مندور عبد 8108لمفاىيمي مثل: دراسة )تامر شعبان دسوقي، ااالستيعاب 
ة )أماني الحصان، (، ودراس8117(، ودراسة )إيياب جودة أحمد طمبة، 8117السالم، 
(، ودراسة )ليمى عبد اهلل وحياة محمد، 8115(، ودراسة )آمال ربيع كامل، 8115
(، 8113(، ودراسة )أحالم الباز، 8113(، ودراسة )سنية محمد الشافعي، 8114

تالميذ المرحمة والمناسبة ل ستيعاب المفاىيميالتالية لالاالربعة ُحددت المستويات 
 يح، التفسير، التطبيق، اتخاذ منظور: التوضوىي االعدادية

 تحديد المفاهيم األساسية التي يقيسها االختبار .ج 
من خالل ماقامت بو الباحثة من تحميل لمحتوى وحدة "الطاقة" لتحديد المفاىيم 

 ( مفيوما عمميا. 87العممية األساسية المتضمنة بيا، فقد تضمنت الوحدة )
 تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتها: .د 

ُصيغت مفردات االختبار من نوع أسئمة االختيار من متعدد، وحيث تكونت كل 
 منيا الطالب بدائل يختارمفردة من مقدمة )جذع(، ويتبعيا إجابة صحيحة وثالث 

اإلجابة الصحيحة، وقد روعي فييا شروط إعداد ىذا النوع من األسئمة، وقد اشتمل 
 ( مفردة.21االختبار في صورتو األولية عمى )

 صياغة تعميمات االختبار: .ه 
تضمنت صفحة التعميمات بيان اليدف من االختبار، وذلك باإلضافة إلى 

كيفية اإلجابة عن مفردات االختبار، وزمن  طالبةمجموعة من التعميمات التي تبين لم
عطاء مثال مجاب عنو لتوضيح كيفية  االختبار، وضرورة اإلجابة عن جميع األسئمة، وا 

 مة.اإلجابة عن األسئ
 إعداد ورقة اإلجابة ونظام تقدير الدرجات: .و 

صممت ورقة اإلجابة منفصمة عن كراسة األسئمة، ووضع نظام تقدير الدرجات 
في ىذا االختبار؛ بحيث ُتعطى درجة واحدة فقط في حالة اإلجابة الصحيحة لممفردة، 

 و)صفر( في حالة اإلجابة غير الصحيحة.



 ةاإلعدادي تالميذ المرحمةلدي   العموم في اثر إستخدام إستراتيجية محطـات التعمم في تنمية األستيعاب المفاهيمي
 أ. هاله محمد محمد احمد عوض     د .  هالة عز الدين محمد      أ.د. عبد الرحيم أحمد احمد سالمة  

 9102ابريل                                   - 166 -          والثالثوى                  التاسعالعذد 

 حساب صدق االختبار: .ز 
االختبار تم عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة من لمتأكد من صدق 

المحكمين من المتخصصين في مجال مناىج وطرق تدريس العموم، ومشرفي ومعممي 
 تالميذ المرحمة االعداديةالعموم وذلك إلبداء آرائيم حول مدى مناسبة االختبار لمستوى 

ددت، وُأجريت بعض وصالحية مفرداتو لقياس مستويات االستيعاب المفاىيمي التي حُ 
 التعديالت في ضوء آراء السادة المحكمين.

 التجريب االستطالعي لالختبار .ح 
الصف الثاني االعدادي  طالباتتبار عمى مجموعة استطالعية من طبق االخ

بمدرسة "قنا االعدادية بنات بإدارة قنا التعميمية " ممن سبق ليم دراسة الوحدة ، وذلك 
، وذلك طالبو( 71، وبمغ عدد أفراد المجموعة )8107ول في بداية الفصل الدراسي اال

 لتحديد كل من:
 الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار: -

ُحسب الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار من خالل حساب متوسط الزمن الذي 
انتيت من اإلجابة عن أسئمة االختبار، والزمن الذي استغرقتو آخر  طالبواستغرقو أول 

 (دقيقة.31انتيت من اإلجابة عن أسئمة االختبار،وكان المتوسط الحسابي لمزمن) طالبو
 حساب ثبات االختبار: -

طريق التجزئة النصفية حيث بمغت قيمة  عن تم التحقق من ثبات االختبار
( وبمغت قيمة ثبات سبيرمان 16542معامل االرتباط بين درجات نصفي االختبار )

(، وىذا يؤكد ان اختبار االستيعاب المفاىيمي يتمتع 16644براون لالختبار ككل )
  .ديةتالميذ المرحمة االعدابمعامل ثبات مرتفع، ويعطي ثقة كبيرة في نتائج تطبيقة عمى 

 حساب معامالت السهولة ومعامالت التمييز: -
 – 1672تم حساب معامالت السيولة لمفردات االختبار، وقد تراوحت بين )

في حين تراوحت معامالت (، 1644 – 1688(، وتراوحت معامالت التمييز بين )1656
وجميع ىذه المعامالت االختبار تشير ان فقرات (  1657_ 1687التمييز ما بين )

 االختبار تتمتع بمعامالت صعوبة وتمييز مناسبة.
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 الصورة النهائية لالختبار: .ط 
 21وفي ضوء النتائج السابقة أصبح االختبار في صورتو النيائية يتكون من )

موضوعات بين توزيع مفردات االختبار عمى ( ي0وجدول )مفردة(، وصالحا لالستخدام، 
 .األربعةاالستيعاب المفاىيمي مستويات الوحدة وفي 

 (6جدول )
 ستيعاب المفاهيمي في العموماالاختبار مواصفات 

 موضوعات الوحدة م
مجموع  مستويات االستيعاب المفاهيمي

 االسئمة

األوزان 
 اتخاذ القرار التطبيق التفسير التوضيح النسبية

1 
مصادر الطاقة 

 وصورها
11 5 4 3 22 55% 

 %21 8 1 2 1 4 تحوالت الطاقة 2

 %25 11 2 2 1 5 الطاقة الحرارية 3

 %111 41 6 8 7 19 مجموع االسئمة

الوزن النسبي لممستويات 
 المعرفية

47,5% 17,5% 21% 15% 111% 
 

جراءات التجربة:  رابعًا: التصميم التجريبي وا 
 مجتمع الدراسة وعينتها:  .1

في المدارس االعدادية  لمعام  تالميذ المرحمة االعدادية:  مجتمع الدراسة
 ( والتي تقع ضمن حدود ادارة قنا التعميمية.8107 – 8106الدراسي )

تمميذات الصف من  تمميذة( 58: تضمت عينة الدراسة عدد )دراسةعينة ال
( 0/5مدرسة االعدادية بنات بقنا موزعات عمى شعبتين، شعبة )االول االعدادي ب

( كمجموعة ضابطة 0/7، وشعبة ) طالبة( 73) كمجموعة تجريبية والبالغ عددىا
 .طالبو( 75والبالغ عددىا )
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 منهج الدراسة:  .2
استخدمت الدراسة الحالية المنيج التجريبي القائم عمى تصميم المعالجات 

 التجريبية القبمية والبعدية من خالل المجموعات التالية:
  الصف االول االعدادئ الذين  طالباتالمجموعة التجريبية: وتضم مجموعة من

محطات يدرسون وحدة )الطاقة( موضوع التجريب وفق التدريس باستراتيجية 
 .التعمم

  الصف االول االعدادئ الذين يدرسون  طالباتالمجموعة الضابطة: عينة من
 نفس الوحدة بالطريقة المعتادة.

 :متغيرات الدراسة: تقتصر الدراسة الحالية عمى المتغيرات التالية .3
: المتغير المستقل في ىذه الدراسة ىو طريقة التـدريس، المتغيرات المستقمة

، والمجموعة محطات التعممحيث درست المجــموعة التجريبية باستخــدام استراتيجية 
 الضابطة بالطريقة المعتادة.
 في ىذه الدراسة يتمثل في: : المتغير التابعالمتغيرات التابعة

  عينة الدراسة" في وحدة  تالميذ المرحمة االعداديةالمفاىيمي لمدى االستيعاب "
 " الطاقة " كما يقيسو االختبار المعد لذلك.

 ضبط المتغيرات الضابطة:  .4
قامت الباحثة بضبط بعض المتغيرات لمتحقق من تكافؤ المجموعتين قبل 

 وىي: تطبيق تجربة الدراسة 
 .التحصيل القبمي في مادة العموم 

 نيالعمر الزم 
داللة احصائية  ق ذوومن خالل االحصاءات تم التوصل الي انو ال يوجد فر 

في المجموعتين، وبذلك يمكن التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في  تمميذات البين 
 تمك المتغيرات.
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 تطبيق تجربة الدراسة:  .5
" ختبار صحة فرضيا تم تدريس وحدة "الطاقةلإلجابة عن سؤال الدراسة وا

 لممجموعتين التجريبية والضابطة عمى النحو التالي:
 :بالنسبة لممجموعة التجريبية 

قامت معممة الصف  بالتدريس  لممجموعة التجريبية باستخدام دليل المعممة 
 .محطات التعممالمعدين وفقًا الستراتيجية  الطالباتوكتيب أوراق عمل 

     : بالنسبة لممجموعة الضابطة 
( باستخدام 0/5تم تدريس الوحدة لممجموعة الضابطة بواسطة معممة الصف )

الطريقة التقميدية المعتادة والتي تعتمد عمى الشرح والتمخيص والمناقشة وعمى استخدام 
 بعض األنشطة والعروض العممية من قبل المعممة. 

من ، وتم االنتياء م 81/01/8107 حدقد بدأت تجربة الدراسة يوم االىذا و 
، حصص أسبوعياً  2اسابيع  بمعدل  7 بواقع، 05/00/8107حد االالتجربة يوم 

 .( لمحصة الواحدةدقيقة 23وبواقع )
 التطبيق البعدى ألدوات الدراسة  .6

بعد االنتياء من تدريس الوحدة المقررة لمجموعتي الدراسة تم تطبيق أداة 
تين التجريبية المجموعاالستيعاب المفاىيمي عمى  الدراسة والمتمثمة في اختبار

 .م 8107/  00/  81- 07 والضابطة في يومي الثالثاء واالربعاء
 المعالجة اإلحصائية  .7
تم رصد الدرجات االستيعاب المفاىيمي الختبار التطبيق ابعدي بعد تصحيح       

 (من خالل البرنامج اإلحصائيومعالجتيا باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة 

SPSS )  والتوصل الي نتائج الدراسة. 
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 -:نتائج الدراسة وتفسيرها
فيما يمي عرض لمنتائج التي تم التوصل إلييا لإلجابة عمى سؤال الدراسة 

 ولمتحقق من صحة فرضيا.
 محطات التعممينص سؤال الدراسة عمي مايمي: ما أثر استخدام إستراتيجية 

 ؟المرحمة االعداديةتالميذ عمي تنمية االستيعاب المفاىيمي لدى 

 الذي التالي الفرض صحة من بالتحقق الباحثة قامت السؤال ىذا عن ولإلجابة

بين  (α 1613 ≤ ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )عمى أنو: " ينص
باستخدام استراتيجية   نتي درسالالمجموعة التجريبية ال تمميذاتمتوسطي درجات 

والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في التطببق البعدي  محطات التعمم
 الختبار االستيعاب المفاىيمي في مادة العموم".     

ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمكشف 
المجموعة التجريبة والمجموعة  تمميذاتعن داللة الفرق بين متوسطات درجات 

 ( يوضح ذلك:8االستيعاب المفاىيمي، والجدول)بطة في التطبيق البعدي الختبار الضا
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 (2جدول )
 تمميذاتنتائج اختبار"ت" لعينتين مستقمتين لممقارنة بين متوسطات درجات 

 مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار االستيعاب المفاهيمي

 المجموعة
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي
 التباين

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 )ت( قيمة

مستوى 

 الداللة

 6,26 1,66 26,66 66 التجريبية
66 6,66 

دال 
 6,66 66,66 22,66 66 الضابطة احصائيا

 تساوي ) 1.13) داللة ويمست ( عند51حرية ) درجة عند الجدولية)ت(  قيمة
)06772). 

 تساوي  (1.10) داللة ويمست ( عند51) ةحري درجة عند الجدولية )ت( قيمة
(86426). 

( اكبر من القيمة 3676( إن القيمة التائية المحسوبة )8يتبين من الجدول )
( مما يدل عمى أن 1، 13( وعند مستوى داللة )51التائية الجدولية  بدرجة حرية )

ىناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات مجموعتي الدراسة ولصالح 
 التجريبية. المجموعة

 حساب حجم تأثير المتغير المستقل عمى المتغير التابع: 
عمى  (محطات التعمماستراتيجية )مكن قياس قوة تأثير المعالجة التجريبية ي

بيدف تحديد درجة تأثير المتغير المستقل عمى ( االستيعاب المفاىيمي)المتغير التابع 
n)المتغير التابع وذلك باستخدام مقياس مربع آيتا 

2
، والجدول التالي يوضح نتائج (

 العمميات اإلحصائية لحساب درجة تأثير المتغير المستقل عمى المتغير التابع.
  



 ةاإلعدادي تالميذ المرحمةلدي   العموم في اثر إستخدام إستراتيجية محطـات التعمم في تنمية األستيعاب المفاهيمي
 أ. هاله محمد محمد احمد عوض     د .  هالة عز الدين محمد      أ.د. عبد الرحيم أحمد احمد سالمة  

 9102ابريل                                   - 166 -          والثالثوى                  التاسعالعذد 

 (6جدول )
nقيمة مربع ايتا )

 ودرجة تأثيرها(  2
nقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل

 درجة التأثير 2

 كبير 1687 االستيعاب المفاىيمي محطات التعمماستراتيجية 

n( أن قيمة )7يتضح من الجدول )
( وىذا يعني أن حجم 1687( تساوي )2

( لو تأثير محطات التعممالتأثير كبير مما يدل عمي ان المتغير المستقل) استراتيجية 
)تنمية االستيعاب المفاىيمي( بدرجة كبيرة لصالح نتائج التطبيق عمي المتغير التابع 

 البعدي.
 :لتي تم التوصل الييا اليا النتائج يمكن تفسيرو 
وفرت لمطالبات فرصة التفاعل مع المحتوي  محطات التعممأن استراتيجية  -

العممي الذي يتعممونو، فين لم يحصمن عمي المعمومات والمفاىيم بصورة جاىزة 
كما في الطريقة التقميدية وانما عن طريق تحواليم بين المحطات اذ يقومون 
باجراء االنشطة والتجارب العممية في المحطة االستكشافية او من خالل 

ة عممية اثرائية لمدرس في المحطة القرائية او من خالل مشاىدة قراءتيم لماد
عدد من الصور في المحطة الصورية او مشاىدة فيدو لموضوع الدرس في 
المحطة االلكترونية وىذا ما ال يحدث لطالبات المجموعة الضابطة مما ادي 
الي رفع مستوي استيعاب المفاىيم العممية لموحدة لدي طالبات المجموعة 

 لتجريبية.ا

لالنشطة  نيذىاثناء تنف نلمطالبات باستخدام كافة حواسي محطات التعممتسمح  -
عمى  نات االستقصاء واالستكشاف وتساعدىعممي نيمارس نالتعميمية، وتجعمي

تكوين نماذج عقمية لما يمرون بو من خبرات تعميمية ، وبذلك تعمل عمى 
 تعميق فيم الطالبات لممفاىيم العممية وتنمى لدييم االستيعاب المفاىيمي.
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لمطالبات فرصة التجول واالنتقال بين المحطات  محطات التعممأتاحت  -
ادل االفكار في المختمفة، حيث توفر لين فرصة التساؤل والحوار والنقاش وتب

 مجموعات التعمم.

بأنواعيا المختمفة كانت عامل جذب لمطالبات ، مما  محطات التعمماستراتيجية  -
ولد لديين الرغبة في استقصاء المعمومات والمفاىيم ، والرغبة في المناقشة 
وتوليد االفكار الجديدة، وىذا انعكس بااليجاب عمي استيعابين لممفاىيم العممية 

 الوحدة المختارة.الواردة ب

أدي الي تحسن مستوي  محطات التعممدراسة وحدة الطاقة باستراتيجية  -
الطالبات في المجموعة التجريبية في معرفة وفيم المفاىيم العممية حيث مثمت 

 ليم ىذه االستراتيجية نوع من المتعة بممارسة التعمم.

خالليا العديد  مرور الطالبات بالعديد من المحطات المختمفة الالتي يمارسن -
من االنشطة التعميمية بأنفسين ويكتشفن خالليا المفاىيم ويربطنيا بما لديين 
من معرفة ، مما يؤدي الي تكامل المعمومات في اذىانين مما يزيد من التحسن 

 في استيعاب المفاىيم العممية.

كما أن مرور الطالبات في المجموعة التجريبية بأنواع مختمفة من المحطات  -
يكتشفن من خالليا المفاىيم يؤدي الي تنوع في الخبرات المعرفية لديين، فتمك 

 .وثالثة الكترونية ورابعة قرائية ،، واخري صوريةمحطة استكشافية

م( والتي اكدت اثر استخدام 8105وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عمر)
الحياء لدى طالب استراتيجية المحطات التعميمة في تنمية االستيعاب المفاىميمي في ا

والتي اثبتت فعالية  (8103)الصف االول الثانوي، ودراسة االحمد والجييمي 
استراتيجية التعميم المتمايز وفق نموذج الفورمات في تنمية االستيعاب المفاىميمي في 

والتي اثبتت  (8102)االحياء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي ودراسة المغربي 
روني قائم عمي استراتيجية التعميم المتمايز في تنمية االستيعاب فعالية برنامج الكت

المفاىميمي في مادة الحديث لدى طالبات الصف السادس االبتدائي وتتفق نتائج ىذه 
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الفرضية مع نتائج العديد من الدراسات التي اكدت فعالية استخدام المحطات التعميمة 
الوعي البيئي في تحقيق بعض اىداف تدريس العموم مثل تنمية 

(Gercek&Ozcan,2016)   واكتساب المفاىيم العممية واكتساب عمميات العمم مثل
م( ورفع مستوى التحصيل المعرفي وميارات التفكير االبداعي  8103دراسة سميمان )
مستوى التحصيل والذكاء البصري المكاني  ( ورفع8107زكي،في العموم) 

محطات م( والتي اثبتت فعالية استراتيجية 8102(، ودراسة الزياني )8108)الشيباوي،
م( والتي اثبتت فعالية 8107في تنمية ميارات التفكير التأممي ، ودراسة حسن ) التعمم

في حل المسائل الرياضية والميل نحو المادة، ودراسة كل من  محطات التعمماستراتيجية 
فعالية  والتي اثبتتchamber (8107 ،) (Bulunuz&Jarrett,2010)شامبر  

في تصحيح المفاىيم الخاطئة، ورفع مستوي التحصيل  محطات التعمماستراتيجية 
 الدراسي لدي الطالبات.
 تعقيب عمي النتائج:

 درجات متوسط بين اإحصائي دال فرق وجود عن أسفرت النتائج أن الباحثة ترى
 االختبار في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات

في تنمية  محطات التعمم تيجيةااستر  نجاح عمى يدل وىذا البعدي لالستيعاب المفاىيمي،
  التجريبية المجموعة االستيعاب المفاىيمي لطالبات

 أساليب تصميم عند االعتبار بعين األخذ يجب وأن أيًضا النتائج من ويتضح

ومن ثم يجب تقديم استراتيجيات  طالباتالتمايز واالختالف بين ال التدريسراتيجيات تواس
 .محطات التعممتحقق التمايز بينيم ومن بينيا استراتيجية 

 ىذه تعمل وبحيث جديدة تدريسية تيجياتااستر  تطوير ضرورة الباحثة ترى كما
 مشاركة أكثر طالباتال وجعل ،تطالبابال المحيط التقميدي الجو تغيير عمى تيجياتااالستر 

 .التعممية التعميمية العممية في وفاعمية
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 :مقترحاتالو  توصياتال
 :دراسةتوصيات ال

 بناًء عمى نتائج البحث سابقة الذكر، توصى الباحثة بما يمي:
تدريب معممي العموم قبل الخدمة عمى كيفية استخدام إستراتيجية المحطات العممية  .1

 فى تدريس العموم بمراحل التعميم المختمفة.
لممعممين أثناء الخدمة حول كيفية استخدام إستراتيجية تقديم دورات تدريبية  .2

 المحطات العممية؛ لالستفادة منيا خاصة في  المدارس ذوى الموارد المحدودة.
ضرورة االىتمام بتنمية عمميات العمم، والتفكير اإلبداعي، وكذلك تنمية الدافعية  .3

 نحو تعمم العموم. 
ستراتيجيا .4 ت التدريس المتبعة في تدريس العموم إعادة النظر في طرق، وأساليب، وا 

ستراتيجيات تدريس حديثة تشجع  بالمرحمة االبتدائية، واستخدام طرق وأساليب وا 
 عمى ممارسة األنشطة التعميمية وتثير الدافعية نحو تعمم العموم.

 :البحوث المقترحة
دراسة أثر استخدام إستراتيجية المحطات العممية في تدريس العموم في تنمية  .1

 المرحمة اإلعدادية. طالباتتفكير الناقد، وميارة اتخاذ القرار لدى ال
دراسة أثر استخدام إستراتيجية المحطات العممية في تدريس العموم في ضوء  .2

نظرية الذكاءات المتعددة، ودراسة أثرىا عمى تنمية الميارات العممية والدافع 
 لالنجاز.

ية في تدريس العموم في تنمية دراسة أثر استخدام إستراتيجية المحطات العمم .3
الصف األول  طالباتحب االستطالع، وتعديل التفضيل المعرفي لدى 

 الثانوي.
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 :المراجع
 المراجع العربية: -اوال

(، فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز وفقا 8103) امل نضال والجييمي، االحمد،
لنموذج الفورمات في تنمية االستيعاب المفاىيمي في مادة االحياء لمصف 

مؤتمر التميز في تعميم العموم والرياضيات الثاني الثانوي بمدينة الرياض، 
 .السعودية ،جامعة الممك سعود ، (STEAM)االول 

اثر المحطات العممية في اكساب طمبة الصف  (.8108) محمود عمار االطرقجي،
رسالة  الثاني المتوسط المفاىيم الحاسوبية وتنمية تفكيرىم االستداللي،

 ، كمية التربية،جامعة الموصل،العراق.ماجستير غير منشورة

(. فعالية برنامجين مقترحين لإلثراء الوسيمي والتعمم 8115ربيع كامل ) ،آمال
(. فعالية برنامجين مقترحين لإلثراء 8115بالكمبيوتر في تنمية كامل )

الوسيمي والتعمم بالكمبيوتر في تنمية بعض ميارات عمميات العمم 
عميم واالستيعاب المفاىيمي لمادة الفيزياء لطالبات الصف الحادي عشر بالت

، الجمعية المصرية لمقراءة مجمة القراءة والمعرفةالعام بسمطنة عمان، 
 ، يوليو.46والمعرفة، العدد 

: مفاىيم طرائق تدريس العموم(. 8117، سميمان) امبوسعيدي، عبد اهلل والبموشي
 .عمان:، دار المسيرة وتطبيقات عممية

(. أثر التفاعل بين إستراتيجية التفكير التشابيي ومستويات 8117ايياب جودة أحمد )
تجييز المعمومات في تحقيق الفيم المفاىيمي وحل المسائل الفيزيائية لدى 

ر، التربية المؤتمر العممي الثالث عشطالب الصف األول الثانوي. 
عية المصرية لمتربية العممية: المنيج والمعمم والكتاب دعوة لممراجعة، الجم

 .066-017العممية، ص ص: 
 تنمية في العممية المحطات استراتيجية أثر .(8103ثاني) والشمري، ماجدة، الباوي،

كركوك  جامعة مجمة. المعممين إعداد معاىد طالبات لدي عمميات العمم
 .84-0( ،ص ص 7) 5،اإلنسانية ساتدرالم
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(. تطوير منيجي العموم لتالميذ المرحمة االبتدائية العاديين 8108تامر شعبان دسوقي )
والمعاقين بصريًا في ضوء أبعاد المنيج التكعيبي لعالج صعوبات التعمم 

دكتوراه، كمية وتنمية االستيعاب المفاىيمي وبعض ميارات عمميات العمم، 
 ، جامعة الفيوم.التربية

( الذكاءات المتعددة والفيم، تنمية وتعميق، القاىرة، 8117د )جابر، جابر عبد الحمي
 دار الفكر العربي.

فاعمية مدخل بناء النماذج العقمية  .(8114) حسام الدين، ليمى عبد هلل و حياة رمضان
في استيعاب المفاىيم و عمميات العمم و االتجاه نحو دراسة أجيزة جسم 

،  العدد العممية مجمة التربيةي. اإلنسان لطالبات الصف السادس االبتدائ
 .075 -67الثاني 

(، فاعمية إستراتيجية المحطات العممية في حل المسائل الرياضية 8107، وردة )حسن
رسالة ماجستير  والميل نحو المادة لدي طالبات الصف الخامس االبتدائي،

 بغداد. ، كمية التربية األساسية، الجامعة المستنصرة،غير منشورة

(. فاعمية نموذج أبعاد التعمم في تنمية بعض ميارات 8115، أماني محمد. )الحصان
التفكير واالستيعاب المفاىيمي في العموم واالدراكات نحو بيئة الصف لدى 

كمية التربية،  رسالة دكتوراه غير منشورة.تمميذات المرحمة االبتدائية. 
 جامعة الممك سعود.

(. تأثير أسموب المحطات وفق 8101في  .)الخياط، فداء أكرم وبمباس، حامد مصط
التعمم التعاوني والذاتي في اكتساب بعض الميارات األساسية بكرة اليد 

              . 047 -077(،  8المجمد الثالث، ع ) .مجمة عموم التربية الرياضية.

عمى  العموم تدريس في العممية المحطات تيجيةرااست ماستخدا (. أثر8107حنان ) زكي،
تنمية التحصل المعرفي وتنمية عمميات العمم والتفكير االبداعي والدافعية 

مجمة كمية التربية نحو تعمم العموم لدي طالبات الصف الرابع االبتدائي، 
 .088-37(،ص ص 04) 4، العممية
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  العمم عمميات تنمية في العممية المحطات تيجيةرااست أثر .(8102) .فداء الزيناتي،
 في األساسي التاسع الصفطالبات  لدي العموم في التأممي التفكير وميارات

 .فمسطين ، غزة،منشورة غير ماجستير رسالة، خانيونس
(. "تأثير استراتيجيات التعمم النشط في مجموعات المناقشة عمى 8110سالم، الميدي )

التحصيل واالستيعاب المفاىيمي واالتجاىات نحو تعمم الفيزياء لدى طالب 
ص   ،8، العدد: 2، مجمد: مجمة التربية العمميةاألول ثانوي"،  الصف
 .024-005ص: 
مجموعات المناقشة عمى  (.تأثير استراتيجيات التعمم النشط في8110سالم، الميدي )

واالتجاىات نحو الفيزياء لدى طالبات  التحصيل واالستيعاب المفاىيمي
، جامعة عين مجمة التربية العممية الصف األول الثانوي،

 . 026-015(،8)2شمس،
(.برنامج انشطة مقترح قائم عمى المحطات العممية الكساب 8103سميمان،تياني محمد)

 ،مجمة التربية اطفال الروضة بعض المفاىيم العممية وعمميات العمم.
 . 23- 0(،8) 06مصر،

(. فعالية وحدة تعميمية مقترحة في الكيمياء قائمة عمى 8113سنية محمد الشافعي )
التصميم االرتجاعي في تحقيق الفيم العممي لتالميذ المرحمة الثانوية، 

"معوقات التربية العممية في الوطن العربي:  المؤتمر العممي التاسع
وليو، ص ص: التشخيص والحمول"، الجمعية المصرية لمتربية العممية، ي

070-885. 
(. فعالية وحدة مقترحة في الكيمياء قائمة عمى التصميم 8113الشافعي، سنية محمد  )

االرتجاعي في تحقيق الفيم في الفيزياء لتالميذ المرحمة الثانوية العامة، 
، معوقات التربية المؤتمر العممي التاسع لمجمعية المصرية لمتربية العممية

، ص ص : التشخيص والحمول، االسماعيميةعربيالعممية في الوطن ال
070-886. 

البيــــت  أثر إستراتيجيتي المحطات العمميـة ومخطط). 8100الشمري، ثاني حسين )
 الدائري في تحصيل مادة الفيزياء وتنمية عمميات العمم لدى طالبات معاىد
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الييثم، ، كمية التربية ابن دكتوراه غير منشورةرسالة  ,"إعداد المعممين
 بغداد ، بغداد. جامعة

 العممية المحطات تيجيةراباست التدريس فاعمية (.8107ماجد) الشيباوي، ىادي، الشون،

 ،ي طالبات الصف االول الثانويلد الفيزياء في نيالمكا البصري في الذكاء
 .074-055( ، 8-0)08،القادسية في االداب والعموم التربوية مجمة

عمى  أثر التدريس بإستراتيجية المحطات العممية (.8108) الشيباوي، ماجد صريف
 التحصيل والذكاء البصري المكاني في الفيزياء لدى طالبات الصف األول

 ،، جامعة القادسية، كمية التربيةرسالة ماجستير غير منشورة"، المتوسط
 القادسية.

 .جدة م العمميـة،، مكتبة خـوارز التدريس المتمايز(. 8107الطويرقي، حنان محمد عابد )
مناىج العموم الطبيعية وطرق تدريسيا: النظرية (. 8101عميان، شاىر ريحي )

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان األردن. والتطبيق

فاعمية تدريس مقرر االحياء باستخدام استراتيجية  (.8106عاصم محمد) عمر،
المفاىيمي لدى طالب محطات التعمم فيتنمية اليقظة الذىنية واالستيعاب 

جامعة السمطان  الصف االول الثانوي.مجمة الدراسات التربوية والنفسية،
 . 823-884ص ص  ،(8عدد) ،(08مجمة)قابوس، 

عمي التحصيل  العممية المحطات باستراتيجية التدريس أثر (.8102).وفاء العنبكي،
 االبتدائي الخامس الصف طالبات يلد العامة العموم مادة في واالستبقاء

 .010-68(،03،جامعة بابل، ) كمية التربية االساسية مجمة
(.اثر التدريس بإستراتيجية المحطات العممية عمي 8102العنكبي،وفاء عبد الرازق)

التحصيل واالستبقاء في مادة العموم العامة لدي طالبات الصف الخامس 
 (. 03جامعة بابل، العدد ) ،مجمة كمية التربية األساسية االبتدائي،

(. فاعمية نموذج أبعاد التعمم لمارزانو في تنمية االستيعاب 8117فتح اهلل، مندور)
المفاىيمي في العموم وعادات العقل لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

. كمية التربية، ، رسالة ماجستير غير منشورةبالمممكة العربية السعودية
 جامعة القصيم.



 ةاإلعدادي تالميذ المرحمةلدي   العموم في اثر إستخدام إستراتيجية محطـات التعمم في تنمية األستيعاب المفاهيمي
 أ. هاله محمد محمد احمد عوض     د .  هالة عز الدين محمد      أ.د. عبد الرحيم أحمد احمد سالمة  

 9102ابريل                                   - 166 -          والثالثوى                  التاسعالعذد 

تنويع التدريس في الفصل: دليل المعمم لتحسين طرق (. 8116وثر وآخرون )كوجك، ك
، بيروت : مكتب اليونسكو اإلقميمي التعميم والتعمم في الوطن العربي

 لمتربية في الدول العربية.
تحصيل  في العممية المحطات استخدام (، أثر8103عبد الرازق عبادة.) المييبي،

 الفتح مجمة ،الفيزياء مادة نحو واتجاىيمالصف الثاني المتوسط  طالبات

 .03-02(،48) ،ديالي بجامعة

الرياض:  ،طرق تدريس العموم بين النظرية والتطبيق .(8114محمد نجيب ) مصطفى،
 .مكتبة الرشد

(. فعالية برنامج الكتروني قائم عمي إستراتيجية التعميم المتمايز 8102المغربي، سامية )
في تنمية االستيعاب المفاىيمي في مادة الحديث لدي طالبات الصف 

،كمية رسالة ماجستير غير منشورة السادس االبتدائي في مدينة الرياض، 
 سالمية، الرياض.العموم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل

، ترجمة مدارس الظيران  الفيم عن طريق التخطيط(. 8116ويجنز ، جرانت ومكتاي )
 دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع. :األىمية، الدمام 
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