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ل ي د ي تع ي   ي ل تعلم  لبنائ ج ب يب ذ و م  م دا خ ض   فـاعل ة  ست ع ئة لب ط خ  ت ال ص را الت
ية  الم و لة ا ثان ح ب المر دي طال ة ل م ا فـلسفي ي ه   فـا

دة ه تهم نحو الما   واتجا
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  :ملخص البحث
الفلسفیة لدي  معن المفاهیالتصورات الخاطئة تتمثل مشكلة هذا البحث في وجود بعض        

طالب المرحلة الثانویة ؛ نظرًا لطرق التدریس التقلیدیة التي تستخدم في تدریس الفلسفة والتي 

إلي عزوف الطالب عن  مجرد معلومات وآراء مجزأة ال فائدة منها ، والتي أدت إلىحولتها 

دراسة الفلسفة وأصبحت من عوامل قصور المادة في تحقیق رسالتها وأهدافها التربویة وفي تعدیل 

  .الفلسفةأو تغییر التصورات الخاطئة عن 

لبعض المفاهیم الفلسفیة لدي  التصورات الخاطئة لذا هدف البحث الحالي إلي الكشف عن 

 فاعلیة استخدام نموذج بایبي للتعلم البنائي في تعدیلي والتعرف عل طالب المرحلة الثانویة

وتوصلت نتائج  .  واتجاهاتهم نحو المادة همالتصورات الخاطئة لبعض المفاهیم الفلسفیة لدی

البحث إلي وجود فروق ذات داللة إحصائیة متوسطي درجات طالب المجموعتین التجریبیة 

ولمقیاس االتجاه نحو دراسة الفلسفة عند م الفلسفیة المفاهیوالضابطة في التطبیق البعدي الختبار 

وتوصلت النتائج أیضا إلي وجود عالقة ، لصالح المجموعة التجریبیة ) ٠.٠١(مستوى داللة 

فاعلیة واالتجاه نحو دراسة الفلسفة وهذا یدل علي المفاهیم الفلسفیة ایجابیة طردیة قویة بین تنمیة 
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التصورات الخاطئة لبعض المفاهیم الفلسفیة لدي  ئي في تعدیلاستخدام نموذج بایبي للتعلم البنا

  .طالب المرحلة الثانویة واتجاهاتهم نحو المادة

  

  

  

  

  

  

  

  

The Effectiveness of Using Bybee's Constructivist 
Learning Model in Manipulating Some Philosophical 
Misconceptions of Secondary Stage students and their 

Attitudes towards Philosophy 
 

Author: Dr. Amal Gomaa Abdel Fatah- lecturer of curriculum and     

philosophy and sociology instruction- faculty of Education-Fayoum 

University 

  
Abstract 
 
     The problem of that research is that secondary stage students have 

some misconceptions about philosophy. This is due to traditional methods 

of teaching that transformed philosophy into disconnected and useless 

pieces of information. This led to students' unwillingness to study 

philosophy because it failed to reflect its intended goals. 
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     So, the current study aimed at finding out secondary stage students' 

misconceptions about philosophy and determining the effectiveness of 

Bybee's constructivist learning model in manipulating these 

misconceptions and enhancing their attitudes towards philosophy. Results 

of the study showed that there are statistically significant differences 

between mean scores of the control and experimental group in the post 

administration of the philosophical concepts test and the scale of attitudes 

towards philosophy, at (0.01) level, in favor of the experimental group. 

Results also showed that there is a positive correlative relationship 

between the development of philosophical concepts and students' 

attitudes towards philosophy. These results confirm the effectiveness of 

Bybee's constructivist learning model in manipulating secondary stage 

students' misconceptions and enhancing their attitudes towards 

philosophy. 
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