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  * سامل عبد العزيز اخلوالدهد. 
  

  ا��+ص
، ونصــوص تغييــر 5Eأثــر إســتراتيجيتي دورة الــتعلم المعدلــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى استقصــاء 

المفاهيم، والطريقة التقليدية في فهم طالب الصف التاسع األساسي لمفاهيم البناء الضوئي والتنفس 
  في النباتات.

وتم تطوير اختبار مفاهيم البناء الضوئي والتنفس في النباتات المستخدم في هذه الدراسة،   
يانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل المقــابالت، التــي أجريــت مــع عــدد مــن اعتمــاداً علــى الب

معلمـي األحيـاء فـي مرحلـة التعلـيم األساســي، ومراجعـة األدب التربـوي ذي الصـلة، حيـث تـم تطبيقــه  
) مـن طـالب الصـف التاسـع األساسـي مـوزعين فـي 102كاختبار قبلي وبعدي على عينة مكونة من (

رس األساســية للــذكور فــي منطقــة مدنيــة. وقــد وزعــت هــذه الشــعب ثــالث شــعب فــي إحــدى المــدا
عشوائيًا لتشكيل المجموعة الضابطة والمجموعتين التجريبيتين. أمـا المجموعـة التجريبيـة األولـى (ن 

، ودرسـت المجموعـة التجريبيـة الثانيـة (ن  5E) فقد تم تدريسها بطريقة دورة التعلم المعدلـة33= 
) 35يــــر المفــــاهيم، فــــي حــــين درســــت المجموعــــة الضــــابطة (ن = ) باســــتخدام نصــــوص تغي34= 

بالطريقـــة االعتياديـــة (التقليديـــة). وتـــم اســـتخدام متغيـــرا االتجاهـــات نحـــو العلـــوم، وعالمـــات اختبـــار 
  مفاهيم البناء الضوئي والتنفس في النباتات القبلي كمتغيرين مصاحبين.

تين ( مجموعـة دورة الـتعلم المعدلـة وأشارت نتائج الدراسة إلى تفوق المجموعتين التجريبي  
5E ومجموعة نصوص تغيير المفاهيم) وبداللة إحصائية على المجموعة الضابطة (االعتياديـة) فـي ،

فهم مفاهيم البناء الضوئي والتنفس في النباتات. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً 
اء الضــوئي والتــنفس فــي النباتــات، وقــد خلصــت بــين المجمــوعتين التجــريبيتين فــي فهــم مفــاهيم البنــ
  الدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء النتائج.

، نصـوص تغييـر المفـاهيم، الفهـم الخـاطئ، 5E(الكلمات المفتاحية: دورة التعلم المعدلـة   
  البناء الضوئي والتنفس في النباتات).

  
  
  ./ األردناربد،  الريموكة جامعـــــكلية الرتبية،   - قســــم املناهج والتدريـس* 
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  مقدمة: -1

أشــارت الدراســات الــيت تناولــت فهــم الطلبــة للمفــاهيم العلميــة خــالل العقــود القليلــة املاضــية، إىل أن       
الطلبة حيملون العديد من األفكار البعيـدة عـن املعرفـة العلميـة السـليمة. وحـىت وقتنـا احلاضـر أجريـت العديـد 

فهــم الطلبــة للمفــاهيم العلميــة املختلفــة يف بلــدان عــدة، وقــد ركــزت العديــد مــن مــن الدراســات الــيت تناولــت 
 & Balci et al., 2006; Griffard)هـذه الدراسـات علـى البنـاء الضـوئي والتـنفس يف النباتـات  

Wandersee, 2001; Haslam & Treagust, 1987; Anderson et al., 
1990; Mikkila, 2001; Stavy et al., 1987; Wandersee, 1985; 

Yenilmez & Tekkaya, 2006). 

وباختصــار بينــت معظــم هــذه الدراســات أن الغالبيــة العظمــى مــن الطلبــة يف مجيــع املســتويات التعليميــة     
حيملـــون مفـــاهيم خاطئـــة فيمـــا يتعلـــق بتغذيـــة النباتـــات، ودور املـــاء واألوراق يف النباتـــات، وتبـــادل الغـــازات، 

البنــاء الضــوئي وأمهيتــه، ودور كــل مــن الضــوء وصــبغة الكلوروفيــل يف عمليــة البنــاء  والتغذيــة الذاتيــة، وتعريــف
  الضوئي، والعالقة بني الغذاء والطاقة، وطبيعة التنفس وحتوالت الطاقة.

، (Capa et al., 2001)فعلـى سـبيل املثـال أظهـرت الدراسـة الـيت قـام ـا كابـا ويلـدرم واوزدن       
ملتعلقـة بالبنـاء الضـوئي والتـنفس يف النباتـات، واألسـباب الكامنـة وراءهـا، لــدى لتشـخيص املفـاهيم اخلاطئـة ا

) طالباً من طلبة الصف التاسع، وأحد عشر معلماً من معلمي املـدارس العليـا يف تركيـا، شـيوع العديـد 45(
تـائج أن هـذا من املفاهيم اخلاطئة املتعلقة بالبناء الضوئي والتنفس يف النباتات لـدى الطـالب. كمـا بينـت الن

  الفهم قائم على ممارسات اجتماعية وخربات مدرسية.

) طالبـاً وطالبـة 441فهـم (  (Haslam & Treagust, 1987)واستقصـى حسـلم وترجييسـت    
مــن طلبــة الصــف الثــامن إىل الصــف الثــاين عشــر يف أســرتاليا للبنــاء الضــوئي والتــنفس يف النباتــات. وأشــارت 

بــرية مــن الطلبــة يف املرحلــة الثانويــة، مل يســتوعبوا طبيعــة ووظيفــة التــنفس، وأن نتــائج الدراســة إىل أن نســبة ك
لديهم فهما حمدوداً للعالقة بني البناء الضوئي والتنفس. ووجد الباحثـان أن العديـد مـن الطلبـة يعتقـدون أن 

أسـباباً متطابقـة  النباتات اخلضراء تتنفس ليًال، وأن عملية التنفس تتم يف خاليا األوراق فقط، وأم يعطون
  لوجود ثقوب خاصة يف األوراق لتبادل الغازات.
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أن العديد من طلبة املرحلة الثانوية من   (Bell,1985)وأظهرت الدراسات اليت قامت مبراجعتها بل
خمتلف األعمار لديهم مفاهيم بديلة تتعلق بغذاء النبات، حيث يرى العديد من الطلبة أن غذاء النبات هو 

  من قبل النبات من اخلارج، مثل املاء، واملعادن، واهلواء. أي شيء يأخذ

وتناولـت الطلبـة األمـريكيني الـذين  (Wandersee,1985)وبينـت الدراسـة الـيت قـام ـا وندرسـي 
تراوحت أعمارهم بني عشرة ومثانية عشـر عامـاً تغـرياً يف أفكـار الطلبـة املتعلقـة بالبنـاء الضـوئي أثنـاء تقـدمهم 

ليمية، إال أن حتسناً طفيفاً يطـرأ علـى بعـض مسـات هـذه العمليـة مثـل دور املـاء والكلوروفيـل، يف املراحل التع
  وأمهية ثاين أكسيد الكربون كمادة أولية أساسية، ونواتج البناء الضوئي.

وبـالرغم مـن بيـان الدراسـات السـابقة لوجـود املفـاهيم اخلاطئـة املتعلقـة بالبنـاء الضـوئي والتــنفس، إال أن 
 ,.Alparslan et al)ليال نسبياً من الدراسات تتناول كيفيـة التعامـل مـع هـذه املفـاهيم اخلاطئـة عدداً ق

2003; Balci et al., 2006; Cakir et al., 2002) ولتسـهيل حـدوث الـتعلم ذي املعـىن .
  نها. القائم على الفهم، ال بد من وجود طرائق تدريسية مناسبة للتخلص من املفاهيم اخلاطئة أو منع تكوي

وأشــارت العديــد مــن الدراســات الــيت قامــت علــى املرتكــزات األساســية للنظريــة البنائيــة يف تعلــيم وتعلــم 
البناء الضوئي والتنفس، اليت من أبرزها الدور النشط الذي يلعبه املتعلم يف بناء معرفته، ولعب املعرفة القبلية 

مهيــة اســـتخدام اســرتاتيجيات التـــدريس القائمــة علـــى دوراً هامــاً وأساســياً يف اكتســـاب املعرفــة اجلديـــدة، إىل أ
منحى التغيري املفاهيمي مثـل: دورة الـتعلم، ونصـوص التغيـري املفـاهيمي يف مسـاعدة الطلبـة يف التعـرف علـى 

 Alparslan et al., 2003; Balci)ما لديهم من مفاهيم خاطئة، واستبداهلا بالفهم العلمي السليم
et al., 2006; Mikkila, 2001; Yenilmez & Tekkaya, 2006)  

ويفــرتض منحــى التغيــري املفــاهيمي أن املــتعلم يقــوم بشــكل نشــط ومنطقــي باســتبدال املفــاهيم اخلاطئــة، 
أربعـة   (Posner et al., 1982)وإحـالل التفسـريات املقبولـة علميـاً حملهـا. ويقـرتح بوسـنر وزمـالؤه 

  شروط حلدوث التغيري املفاهيمي هي:

ن منظومته املفاهيمية " مفاهيمه اخلاطئة" اليت مل تستطع تفسري الظاهرة اليت عدم رضا الطالب ع -
 .Dissatisfactionيتعامل معها 

 .Intelligibilityوضع املفهوم اجلديد حبيث يكون قابًال للفهم والتصديق بشكل مبدئي  -
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يف حـــل  معقوليــة املفهـــوم اجلديــد حبيـــث يســتطيع ربطـــه يف شــبكة معلوماتـــه الســابقة، واســـتخدامه -
 .Plausibilityاملعضالت، اليت مل يستطيع املفهوم القدمي حلها 

 .Fruitfulnessخصوبة املفهوم اجلديد وقدرته على فتح آفاق جديدة لالستقصاء  -

إحدى إسرتاتيجيات  Conceptual change texts)(وتعد اسرتاتيجية نصوص تغيري املفاهيم 
 ,Chambers & Andre, 1997;  Mikkila)هيمي التدريس القائمة على منحى التغيـري املفـا

، إذ يتم حتضري هذه النصوص، جلذب اهتمام الطلبة إىل عدم مالئمة معرفتهم احلالية، وإحـداث  (2001
التنـــاقض (التضـــارب) املفـــاهيمي. ففـــي هـــذه النصـــوص يـــتم الطلـــب مـــن الطلبـــة أن يتنبـــؤوا مبـــا حيـــدث حلالـــة 

ت الـــيت توضـــح عـــدم التوافـــق بـــني الفهـــم اخلـــاطئ والفهـــم العلمـــي خاضـــعة للدراســـة قبـــل تزويـــدهم باملعلومـــا
السليم. وتنشط هذه اإلسـرتاتيجية الفهـم اخلـاطئ لـدى الطلبـة، مث يـتم عـرض الفهـم اخلـاطئ الشـائع متبوعـاً 

   باألدلة والرباهني اليت تدل على عدم صحة هذا الفهم، مث تقدم التفسريات العلمية الصحيحة.

يف دراسـتهم   (Hynd et al., 1994)م هاينـد ومكروتـر وفـارز وشـتلز ويف هـذا الصـدد، اسـتخد
طريقــة نصـــوص تغيـــري املفـــاهيم، وكـــان اســـتخدامها فعــاًال يف إحـــداث التعـــارض املفـــاهيمي، وإكســـاب طلبـــة 

 ,Wang & Andre)املدارس العليا الفهم العلمي السليم لقوانني نيوتن يف احلركة. وبني وانغ واندري 
يف دراسـتني منفصـلتني أن نصـوص  (Chambers & Andre, 1997)وانـدري ، وكـامربز (1991

  تغيري املفاهيم أدت إىل فهم أفضل ملفاهيم الكهرباء مقارنة بالطريقة التقليدية.

 ,.Alparslan et al) تيكايـا وجيبـانو  االنوفيمـا يتعلـق مبفـاهيم األحيـاء، بينـت دراسـات البارسـ
  (Ozkan et al.,  2004) وأوزكان وتيكايا وجيبان، (Mikkila, 2001)  ، وميخيال (2003

، فاعليـة التـدريس (Tekkaya, 2003)، وتيكايـا (Sungur et al., 2001)وسـنغر وزمـالؤه ، 
باستخدام نصوص تغيري املفاهيم يف فهم الطلبـة ملواضـيع التـنفس اخللـوي، والبيئـة، والبنـاء الضـوئي، واجلهـاز 

  رتتيب.الدوري، واالنتشار واألمسوزية بال

منوذجــاً تعليميــاً قائمــاً علــى املنحــى البنــائي، يعــزز ويســهل  Learning Cycleوتعــد دورة الــتعلم     
. وهـي إسـرتاتيجية تدريسـية تؤكـد علـى تشـغيل اليـدين  (Stepans et al., 1988)التغيـري املفـاهيمي 
Hands-on وتشغيل الفكر ،Minds-on   يف، وتعمـل علـى قائمة على نظرية بياجيـه يف النمـو املعـر

إثارة اهتمامات الطلبة باالستدالالت اليت يقومون ا من خـالل مسـاعدم علـى التفكـري مليـاً بأنشـطتهم، 
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فعندما يهتم الطلبة باستدالالم وتطبيق املعرفة اجلديدة بنجاح؛ يصبحون أكثر فعالية يف تنـاوهلم للمواقـف 
  .(Sunal & Haas, 1992)اجلديدة 

، واستخدم يف 1974عام  Karplus & Atkinالنموذج كال من: وقام بتطوير هذا 
 Science Curriculum Improvement Study (SCIS)مشروع حتسني منهاج العلوم 

الذي قامت به جامعة كاليفورنيا لتطوير تدريس العلوم. وتتكون دورة التعلم من ثالث مراحل هي: 
. ومع تطور أهداف تدريس العلوم، (Lawson, 1995)االستكشاف، وتقدمي املفهوم، وتطبيق املفهوم 

أصبحت تتكون من أربع مراحل هي: مرحلة االستكشاف، ومرحلة التفسري، ومرحلة التوسيع، ومرحلة 
. ومت توسيع منوذج دورة التعلم من قبل عدد من الباحثني، (Renner & Marek, 1988)التقومي 

، هي: مرحلة االنشغال (Trowbridge et al., 2000)ليشتمل على مخس مراحل 
Engagement ومرحلة االستكشاف ،Exploration ومرحلة التفسري  ،Explanation ،

كذلك مت توسيع منوذج دورة التعلم   .Evaluation، ومرحلة التقومي Elaborationومرحلة التوسيع 
لوقوف ، وأصبحت تتكون من سبعة مراحل هي: مرحلة ا (Eisenkraft, 2003)من قبل ايسنكرافت 

على املعرفة القبلية، ومرحلة االنشغال، ومرحلة االستكشاف، ومرحلة التفسري، ومرحلة التوسيع، ومرحلة 
  التقومي، ومرحلة االمتداد. 

الـيت يسـري فيهـا التـدريس، وفقـا للمراحـل    5Eوقـد مت يف هـذه الدراسـة تبـين دورة الـتعلم املعدلـة  
  :(Trowbridge et al., 2000)اخلمس اآلتية 

  Engagement مرحلة االنشغــال  -

  Explorationمرحلة االستكشاف -

  Explanation مرحلة التفسيــر -

  Elaboration مرحلة التوسيـع  -

  : Evaluation مرحلة التقويــم -
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  :5E) وفيـــما يأيت توضـــيح خمتصر ملا يتم يف كل مرحــلة من مراحل الــدورة (دورة التعلم املعدلة 

  Engagementاالنشغال  مرحلة - 

يوجـه اهتمــام الطلبـة يف هــذه املرحلـة إىل شــيء أو مشــكلة أو حـدث أو حالــة، ويـتم ربــط أنشــطة 
هــذه املرحلــة مــع األنشــطة الســابقة واألنشــطة املســتقبلية. ويعتمــد الــربط علــى مهــام الــتعلم، وقــد 

ة، وحتديـــد املشـــكالت، يكـــون الـــربط مفاهيميـــاً أو إجرائيـــاً أو ســـلوكياً، وتعـــد عمليـــة طـــرح األســـئل
وإظهــار التبــاين بــني األحــداث، والتفاعــل مــع املواقــف املشــكلة مــن الطــرق الــيت تــؤدي إىل اخنــراط 
(انغمـــاس) الطلبـــة يف مهـــام الـــتعلم وتوجيـــه اهتمـــامهم حنوهـــا، ويكـــون املعلـــم مســـؤوًال عـــن تقـــدمي 

  املواقف التعليمية، وحتديد مهام التعلم.

  Explorationمرحلة االستكشاف  - 

تصـــــمم أنشـــــطة مرحلـــــة االستكشـــــاف ـــــدف تزويـــــد الطلبـــــة بقاعـــــدة أساســـــية متكـــــنهم مـــــن االســـــتمرار يف 
استكشاف بنية املفاهيم والعمليات واملهارات، ويف هذه املرحلة ينبغي تـوفري مـواد حمسوسـة وخـربات مباشـرة 

ملعلمـون الحقـاً قدر اإلمكان. ودف أنشطة مرحلة االستكشـاف إىل تكـوين خـربات يسـتخدمها الطلبـة وا
ملناقشــة املفــاهيم، والعمليــات، واملهــارات. ويكــون املعلــم مســؤوًال عــن إعطــاء توجيهــات كافيــة ومــواد مناســبة 
تتعلق بالنشاط، وأن يتيح الوقت الكايف والفرص الستقصاء األشياء واملواد واملواقف بناًء على أفكار الطلبة 

جســدياً يف النشــاط ، فــإم يكونــون عالقــاٍت، ويشــاهدون عــن الظــواهر. وكنتيجــة النغمــاس الطلبــة فكريــاً و 
  أمناطاً، وحيددون متغرياٍت، ويستفسرون عن أحداٍث.

هذا وقد يكون من املناسب توجيه تفكري الطلبة من قبل املعلم عندما يبدؤون بناء أو إعـادة بنـاء   
املفــاهيم اإلحيائيــة نشــاطاً  تفســريام إذا احتــاج األمــر. مــن جهــة أخــرى، يشــكل املــدخل التــارخيي يف تطــور

  استقصائيا مناسباً يف املرحلة الثانوية واجلامعية.

  Explanationمرحلة التفسير  - 

ويف هــــذه املرحلــــة يوجــــه املعلــــم اهتمــــام الطلبــــة إىل أوجــــه خاصــــة مــــن أنشــــطة مــــرحليت االنشــــغال 
افية يف واالستكشـــاف، ويقــــوم بعـــد ذلــــك بتقـــدمي التفســــريات املناســـبة لوضــــع اخلـــربات االستكشــــ

وضــعها الصــحيح. وتعتــرب مرحلــة التفســري مرحلــة موجهــة مــن قبــل املعلــم، حيــث يســتخدم طــرق 
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وأســاليب متنوعــة يف تقدميــه للمفــاهيم، والعمليــات أو املهــارات، منهــا: التفســري اللغــوي والفيــديو 
ــــــي ــــــات التعليميــــــة. ويف هــــــذه املرحلــــــة تســــــتمر عمليــــــة التنظــــــيم العقل  واألفــــــالم التعليميــــــة والربجمي

(Mental Organization)   م الســابقةويصــبح الطلبــة قــادرين علــى تفســري خــربا ،
بعبارات عامة. ويعترب تقدمي املفاهيم، والعمليات أو املهارات باختصار، وبشكل مبسط، ومباشر 

  اهلدف األساسي هلذه املرحلة، ومن مث يتم التحرك حنو املرحلة الالحقة.

 Elaborationمرحلة التوسيع  - 

املهم يف هذه املرحلة أن يستخدم الطلبة التفسريات اليت مت تطويرها يف مواقف جديدة، من  ومن 
أجـــل تطـــوير وتوســـيع مـــدى فهمهـــم للمفـــاهيم والعمليـــات واملهـــارات، حيـــث وجـــد أنـــه يف بعـــض 
احلــاالت يســتمر الطلبــة يف احتفــاظهم بفهمهــم اخلــاطئ، أو يقتصــر فهمهــم للمفــاهيم يف نطــاق 

تكشاف. وتقتضي هذه املرحلة وضع الطلبة يف مواقف جديـدة، وأن يواجهـوا خربات مرحلة االس
  مشكالت جديدة تتطلب تطبيق تفسريات مماثلة أو مشاة.

  Evaluationمرحلة التقويم  - 

وعند نقاط معينة ينبغي أن يتلقى الطلبة تغذية راجعة حول مالئمة تفسريام، وجيب أن يكون 
ى التقومي يف اية الفصل أو الوحدة. وجيب أن تتخذ إجراءات التقومي مستمراً، وال يقتصر عل

متعددة إلجراء تقومي مستمر ومتكامل للتعلم، ولتشجيع البناء املعريف للمفهوم واملهارات العملية، 
  ومن املمكن أن يتم التقومي خالل كل مرحلة من مراحل دورة التعلم بدًال من أن يقع يف ايتها.

حـــوث فاعليـــة دورة الـــتعلم الـــيت هلـــا تطبيقـــات عديـــدة يف العديـــد مـــن املراحـــل وقـــد دعـــم عـــدد مـــن الب
 ,Mark & Cavallo, 1997; Musheno &Lawson)التعليميـة واملسـاقات الدراسـية 

إىل أن العديــد مــن البحــوث قــد دعــم  (Lawson, 1995). ويف هــذا الســياق أشــار الوســون(1999
تفكري اإلبداعي والتفكري الناقد، وتسهيل الفهم العلمـي السـليم فاعلية دورة التعلم يف تشجيع الطلبة على ال

للمفاهيم العلمية، وتكوين االجتاهات اإلجيابية حنو العلوم، وحتسني مهارات عمليات العلم وتطوير مهارات 
  االستدالل املتقدمة.

وم بدراسة وصفية الستقصاء الدور الذي تق(Sharmann,1991) فعلى سبيل املثال قام شارمان 
بــه دورة الــتعلم كــأداة للتعــرف علــى املفــاهيم اخلاطئــة ومعاجلتهــا. وقــد أكــد الباحــث علــى ضــرورة اســتخدام 



 2017 – الثالثالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 203

تشــغيل الفكــر، وتشــغيل اليــدين يف أنشــطة مرحلــة االستكشــاف، وتتضــمن أنشــطة تشــغيل الفكــر اســتخدام 
  التشبيهات، وإبداء وجهات النظر، والقدرة على اختاذ القرار.

فاعليــة  (Odom & Kelly,1999)حــدة األمريكيــة استقصــى أودم وكيلــي ويف الواليــات املت
خريطـــة املفــــاهيم ودورة الـــتعلم، وطريقــــة تقـــوم علــــى اجلمــــع بينهمـــا يف تســــهيل الفهـــم املفــــاهيمي باالنتشــــار 
واألمسوسية. ووجدا أن جمموعيت خريطة املفـاهيم، واموعـة الـيت درسـت بطريقـة تقـوم علـى اجلمـع بـني دورة 

  خريطة املفاهيم قد تفوقتا وبداللة إحصائية على اموعة اليت درست بطريقة العرض. التعلم و 

أثـر إسـرتاتيجييت دورة  (Balci et al., 2006)ويف هـذا الصـدد أيضـاً استقصـى بالسـي وزمـالؤه 
 ، ونصــوص تغيــري املفــاهيم يف فهــم طلبــة الصــف الثــامن يف تركيــا ملفــاهيم البنــاء الضــوئي 5Eالــتعلم املعدلــة

وأظهرت نتائج هذه الدراسة فاعلية هاتني اإلسرتاتيجيتني يف  والتنفس يف النباتات مقارنة بالطريقة التقليدية.
  إكساب الطلبة الفهم العلمي السليم ملفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات.

لدراسة لتبحث يف ويف إطار اجلهود لتعزيز فهم الطلبة للمفاهيم العلمية يف غرفة الصف، جاءت هذه ا
، ونصوص تغيري املفاهيم، والطريقة التقليدية  5Eأثر ثالث اسرتاتيجيات تدريسية، هي: دورة التعلم املعدلة

يف فهـــم طلبـــة الصـــف التاســـع األساســـي ملفـــاهيم البنـــاء الضـــوئي والتـــنفس يف النباتـــات، مـــع تثبيـــت نتـــائج 
اختبـــار مفـــاهيم البنـــاء الضـــوئي والتـــنفس يف  االختبـــارات القبليـــة جلميـــع جمموعـــات الدراســـة، علـــى كـــل مـــن

  النباتات، وقياس االجتاهات حنو العلوم. 

  مشكــلة الدراســة -2

الغرض من هذه الدراسة هو استقصاء أثر ثالث إسرتاتيجيات تدريسـية هـي: دورة الـتعلم املعدلـة 
5Eساســي ملفــاهيم البنــاء ، ونصــوص تغيــري املفــاهيم، والطريقــة التقليديــة يف فهــم طــالب الصــف التاســع األ

الضوئي والتنفس يف النباتات. وقد مت اختيار هذا املوضوع ألمهيته يف منـاهج األحيـاء، حيـث تلعـب عمليتـا 
البنـاء الضــوئي والتــنفس دوراً هامــاً وأساســياً يف فهــم العديـد مــن جوانــب األنظمــة احليويــة. وباإلضــافة لــذلك 

يف دورة املادة وسريان الطاقة خالل األنظمـة البيئيـة (اخلوالـده,  فإن هلاتني العمليتني دورين هامني وأساسيني
 & Anderson et al., 1990; Eisen & Stavy, 1988; Yenilmez؛ 2008

Tekkaya, 2006 ،كذلك فإن موضوعي البناء الضوئي والتنفس يدرسان يف مجيع املراحل التعليمية .(
د الطلبـة صـعوبة يف تعلمهـا. وعليـه حـددت مشـكلة الدراسـة ويتضمنان العديد من املفاهيم اردة، واليت جي
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بالسؤال الرئيسي التايل: ما أثر إسرتاتيجييت دورة التعلم املعدلة ونصوص تغيـري املفـاهيم فهـم طـالب الصـف 
  التاسع األساسي ملفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات مقارنة بالطريقة االعتيادية(التقليدية) ؟ 

  الدراسةأهداف  -3

  هدفت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤالني التاليني:

ما أشـكال الفهـم اخلـاطئ ملفـاهيم البنـاء الضـوئي والتـنفس يف النباتـات لـدى طـالب الصـف  -3-1
  التاسع األساسي؟

هــل خيتلــف فهــم مفــاهيم البنــاء الضــوئي والتــنفس يف النباتــات لــدى طــالب الصــف التاســع  - 3-2
 األساسي

، ونصـــــوص تغيـــــري املفـــــاهيم، والطريقـــــة 5Eجية التـــــدريس (دورة الـــــتعلم املعدلـــــة بـــــاختالف اســـــرتاتي   
  االعتيادية) ؟

  فرضية الدراسة  -4

  يف ضوء سؤال الدراسة (الثاين)، حاولت الدراسة اختبار الفرضية الصفرية اآلتية:  

بـــني متوســـطات  )α  =0.05(  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة -  
الب الصف التاسع األساسي يف درجام على اختبار فهم مفاهيم البناء الضوئي والتـنفس درجات ط

، ونصـوص تغيــري املفـاهيم، والطريقــة 5Eيف النباتـات تعـزى إلســرتاتيجية التـدريس (دورة الــتعلم املعدلـة 
  االعتيادية).

  أهمية الدراسة -5

  تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من:  

علمية نفسها يف موضوع البناء الضوئي والتنفس يف النباتات، واليت أمهية تعلم املفاهيم ال  -5-1
  تعد من اللبنات األساسية يف تكوين البنية املعرفية اإلحيائية للطلبة.

كوا تقارن بني ثالث اسرتاتيجيات تدريسية هي: دورة التعلم املعدلة، ونصوص تغيري    -5-2
ة أثرها يف فهم مفاهيم البناء الضوئي املفاهيم، والطريقة التقليدية واليت مل يسبق مقارن

  على الصعيد احمللي أو العريب. -يف حدود علم الباحث -والتنفس يف النباتات
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إمكانية إسهامها يف إثارة مزيد من البحث يف دراسة املفاهيم اخلاطئة وتعديلها، والتوجيه   -5-3
  إىل أمهية التغيري املفاهيمي والطرق احلديثة اليت متكننا من حتقيقه.

  مصطلحات الدراسة    -6

  ورد يف هذه الدراسة عدد من املصطلحات األساسية، وفيما يلي التعريفات اإلجرائية هلا. 

 Modified Learning Cycle 5Eدورة التعلم المعدلة  •

 Constructivist Theoryهي إحدى إسرتاتيجيات التدريس املبين علـى النظريـة البنائيـة 
نظرية بياجيه يف النمو العقلي. وتتكون عملياً أو إجرائياً من مخس مراحل واليت تستمد إطارها النظري من 

هــي: االنشــغال، واالكتشــاف، والتفســري، والتوســيع، والتقــومي. وتؤكــد مرحلــة االنشــغال علــى إثــارة اهتمــام 
اليـــدين احلســـية، وتؤكـــد مرحلـــة التفســـري علـــى  -املـــتعلم، وتؤكـــد مرحلـــة االستكشـــاف علـــى أنشـــطة تشـــغيل

 –املتعلم للتوصل إىل املفهوم، بينما توظف مرحلـة التوسـيع اسـتخدام املفهـوم يف مواقـف   تعليميـة  إجيابية
  تعلمية جديدة، أما مرحلة التقومي فتؤكد على تقومي تقدم الطلبة حنو حتقيق األهداف املتوخاة.

  Conceptual Change Texts نصوص تغيير المفاهيم  •

منحى التغيري املفاهيمي، تستخدم ملعاجلة الفهم اخلاطئ، إذ هي إسرتاتيجية تدريسية قائمة على 
يتم تقدمي املوضوع اخلاضع للدراسة يف كل نص من خالل طرح األسئلة، مث يتم بيان الفهم اخلاطئ الشائع 
لدى الطلبة املتعلق ذا املوضوع، يلي ذلك بيان للتفسريات العلمية وطرح أمثلة توضيحية حول هذا 

تضارب هذه التفسريات مع الفهم اخلطأ، مع الرتكيز على بيان فشل الفهم اخلطأ يف تفسري  املوضوع؛ لبيان
الظاهرة احلقيقية. وأخريًا يتم طرح أسئلة أخرى على الطلبة ملساعدم على تطبيق املفاهيم اجلديدة 

الطلبة، مث يتم  املكتسبة يف اإلجابة عن هذه األسئلة. وهذه اإلسرتاتيجية تنشط الفهم اخلطأ الشائع لدى
عرض الفهم اخلطأ الشائع لدى الطلبة من قبل املعلم متبوعاً باألدلة والرباهني اليت تبني تعارض الفهم اخلطأ 
مع الفهم العلمي السليم، مث يتم تزويدهم (الطلبة) بالتفسريات العلمية الصحيحة لنقلهم إىل الفهم العلمي 

 .(Cakir et al., 2002)السليم املتفق مع النظريات العلمية 
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   Traditional Methodالطريقة التقليدية •

طريقة تدريسية تعتمد على الشرح والتفسري واملناقشة، والدور األكرب هنا للمعلم، إذ يقوم املعلم 
  بتقدمي املفهوم وشرحه للطالب مث مناقشته معهم.

  Misconceptionالفهم الخاطئ  •

عرفة العلمية ملفهوم معني، وقد يكون هذا الفهم هو كل فهم ال ينسجم مع ما توصلت إليه امل  
  ).1993خاطئا، وقد يكون غري كامل (برهم، 

   الفهم العلمي السليم •

هو الفهم الذي ينسجم مع ما توصلت إليه املعرفة العلمية هلذا املفهوم، والذي يتناسب مع   
لدرجة اليت حيصل عليها الطالب على مستوى املادة العلمية اجلديدة املراد تدريسها. ومت قياسه إجرائيًا با

  التنفس يف النباتات الذي قام الباحث بإعداده هلذه الدراسة.مفاهيم البناء الضوئي و اختبار 

  حدود الدراسة ومحدداتها  -7

  هذه الدراسة جزئياً بعدد من احملددات من أمهها: دتتحد  

 األساسية التابعةالتاسع األساسي يف إحدى املدارس اقتصرت الدراسة على طالب الصف  -7-1
 ملديرية الرتبية والتعليم للواء قصبة املفرق.

 مت اختيار اموعات التجريبية والضابطة بالطريقة القصدية (املتوافرة). -7-2

التنفس يف اقتصرت الدراسة على تطبيق اسرتاتيجيات التدريس على موضوع البناء الضوئي و  -7-3
ومت تطبيقها يف الفصل الدراسي النباتات من كتاب األحياء للصف التاسع األساسي، 

  .2008/2009األول من العام الدراسي 
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  منهجية الدراسة وإجراءاتها -8

  منهــج الدراســة -8-1

تعد هذه الدراسة دراسة شبه جتريبية، ألنه مت اختيار ثالث شعب بشكل عشوائي، ولكن طالب 
كم يف االختيار العشوائي الشعب الثالث مل يتم اختيارهم بشكل عشوائي، وذلك ألن الباحث ال يتح

  لطالب تلك الشعب، وكانت املتغريات يف الدراسة كما يلي:

 المتغير المستقل  -8-2

، وإسرتاتيجية 5Eهو إسرتاتيجية التدريس وله ثالثة مستويات، هي: إسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة 
  نصوص تغيري املفاهيم، والطريقة التقليدية.

 المتغير التابع -8-3

مي السليم ملفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات، ومت قياسه بالدرجة اليت حصل هو الفهم العل 
  عليها الطالب على اختبار مفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات املطبق بعد املعاجلة التجريبية. 

 فهما: (Covariates)أما المتغيران المصاحبان  -8-4

الضوئي والتنفس يف النباتات القبلي، ومت قياسه بدرجات األداء الفهم العلمي السليم ملفاهيم البناء  
القبلي يف اختبار مفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات، واجتاهات طلبة الصف التاسع األساسي حنو 
العلوم كمبحث مدرسي، ومت قياسها بدرجات األداء القبلي على مقياس االجتاهات حنو العلوم الذي مت 

  ل بدء الدراسة.تطبيقه قب

  مجتمع الدراسة وعينتها -9

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف التاسع األساسي يف إحدى املدارس األساسية للذكور 
) من 201التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء قصبة املفرق باململكة األردنية اهلامشية، والبالغ عددهم (

) من الطالب موزعني يف ثالث 102الدراسة فتكونت من ( الطالب موزعني يف ست شعب. أما عينة
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شعب من شعب الصف التاسع األساسي الست يف تلك املدرسة، ووزعت هذه الشعب الثالثة عشوائياً 
  لتشكيل جمموعات التجربة الثالث:

 ): مت تدريسها بطريقة دورة التعلم املعدلة.33اموعة التجريبية األوىل (ن= -

  ): مت تدريسها بطريقة نصوص تغيري املفاهيم.34ريبية الثانية (ن=اموعة التج -

  ): مت تدريسها بالطريقة االعتيادية (التقليدية). 35اموعة الضابطة (ن= -

  أدوات الدراســــة - 10

 استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها واإلجابة عن أسئلتها األداتني التاليتني:

  التنفس في النباتاتاختبار مفاهيم البناء الضوئي و   - 10-1

) فقرة من نوع االختيار من متعدد ثنائي األبعاد 13تكون هذا االختبار يف صورته النهائية من (
 )، وهو من إعداد الباحث، ومت إعداده وفقا لإلطار الذي مت وصفه من قبل حسلم وترجيست1امللحق (

(Haslam & Treagust, 1987)بدائل لكل فقرة  أو أربعة . حيث خيتار الطالب جواباً من ثالثة
من فقرات االختبار يف الطبقة األوىل، ختترب احملتوى املعريف للبناء الضوئي والتنفس يف النباتات ، وخيتار سبباً 
من أربعة بدائل لكل فقرة من فقرات االختبار يف الطبقة الثانية، حبيث يتضمن أحد هذه البدائل سبباً 

الثالثة األخرى أسبابًا تعكس الفهم اخلاطئ الذي مت حتديده من خالل مقبوًال علمياً، وتتضمن البدائل 
مراجعة األدب الرتبوي ذي الصلة، واملقابالت اليت أجريت مع ثالثة من معلمي األحياء ذوي اخلربة يف 

  تدريس األحياء يف املرحلة األساسية ممن زادت خربام يف التدريس عن مخس سنوات. 

جل قياس الفهم العلمي السليم ملفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف وصمم هذا االختبار من أ
النباتات، ولكشف أشكال الفهم اخلاطئ الشائعة بني طالب الصف التاسع األساسي قبل املعاجلة 

  التجريبية وبعدها. 

  وقد مت اخلطوات اآلتية يف إعداد هذا االختبار: 

لوي من الفصل الثاين من الوحدة مت حتليل حمتوى موضوع البناء الضوئي والتنفس اخل -10-1-1
الثانية من كتاب األحياء للصف التاسع األساسي، لتحديد مفاهيم البناء الضوئي 
والتنفس، اليت يتناوهلا هذا الفصل من قبل الباحث ومشرف تربوي وثالثة معلمني 
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لألحياء، حيملون درجة البكالوريوس يف األحياء واملاجستري يف أساليب تدريس 
 العلوم.

حتديد النتاجات اخلاصة مبوضوع البناء الضوئي والتنفس واملبنية على املنهاج احلايل  -10-1-2
 ).2006(وزارة الرتبية والتعليم، 

دراســـــــة أندرســـــــون وزمالئـــــــه  متـــــــت مراجعـــــــة أدبيـــــــات البحـــــــث ذات الصـــــــلة وخباصـــــــة -10-1-3
(Anerson et al., 1990)،   ودراسـة بالسـي وزمالئـه(Balci et al., 

، Griffard & Wandersee, 2001)وندرسـي ، ودراسـة جريفـرد و 2006
 ، ودراسة ميكـيال(Haslam& Treagust, 1987)ودراسة حسلم وترجيست 

 (Mikkila, 2001) ودراســــة ينلمــــز وتيكايــــا ،(Yenilmez & 
Tekkaya, 2006) .  

) فقرة من نوع االختيار من متعدد ثنائي 13صيغت أسئلة االختبار اليت تكونت من ( -10-1-4
نتاجات اخلاصة، وأشكال الفهم اخلاطئ املتعلقة مبوضوع البناء األبعاد يف ضوء ال

  الضوئي، والتنفس يف النباتات اليت مت حتديدها. 

مت حتديــد صــدق االختبــار بداللــة صــدق احملتــوى، حيــث مت عرضــه علــى جمموعــة مــن   -10-1-5
 املتخصصني، وأعيدت صياغة بعض فقراته يف ضوء املالحظات اليت أبدوها.

) طالباً، 40شعبة حمايدة من خارج عينة الدراسة مكونة من (طبق االختبار على   -10-1-6
  KR20 20حيث مت إجياد ثبات االختبار باستخدام معادلة  كودر ريتشاردسون 

  )، وقد اعترب مقبوالً ألغراض الدراسة.0.78حيث بلغ معامل ثبات االختبار (

  مقياس االتجاهات نحو العلوم  - 10-2

املقياس وتطويره، وذلك لقياس اجتاهات طالب املرحلة ) ببناء هذا 1992قام حسن والسعدين (
(موافــق بشــدة، أوافــق، مــرتدد، غــري  Likertاإلعداديــة حنــو العلــوم املــدرج تــدرجياً مخاســياً مــن نــوع ليكــرت 

  ) فقرة موزعة على أربعة أبعاد فرعية، وهي:22موافق، غري موافق بشدة). وتكون هذا املقياس من (
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  م.االستمتاع بدراسة العلو  -10-2-1

 البحث واالستقصاء يف العلوم. -10-2-2

 استغالل وقت الفراغ. -10-2-3

 اختاذ العلوم كمهنة يف املستقبل. -10-2-4

ــــــــــــدرجات بالرتتيــــــــــــب ( ) للعبــــــــــــارات (االجتاهــــــــــــات) املوجبــــــــــــة والعكــــــــــــس 1،2،3،4،5وحتســــــــــــب ال
) بالنسبة للعبارات السلبية. ومت التأكد من صدق املقياس يف الدراسة اليت مت فيها بناؤه 5،4،3،2،1(

)، وبلـــغ معامـــل ثبـــات االتســـاق الـــداخلي للمقيـــاس باســـتخدام  1992(حســـن والســـعدين،  ألول مـــرة
). كما مت حساب ثبات هذا املقياس مرة أخرى على عينة الدراسـة احلاليـة، وقـد  0.85كرونباخ الفا (

  )، وذلك باستخدام معادلة كرونباخ الفا.0.89كانت قيمة هذا العامل (

  إجـــراءات التنفيذ - 11

 لدراسة من جمتمع الدراسة وحتديد اموعتني التجريبيتني واموعة الضابطة.حتديد عينة ا -11-1

مت تطبيق اختبار مفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات القبلي على جمموعات الدراسة  -11-2
الثالث قبل البدء بالدراسة لتحديد الفهم القبلي لدى الطالب مبفاهيم البناء الضوئي 

 والتنفس يف النباتات.

تطبيق مقياس االجتاهات حنو العلوم على جمموعات الدراسة الثالث قبل البدء بالدراسة  -11-3
  لتحديد اجتاهام القبلية حنو العلوم.

تدريب معلم التجربة على التدريس بدورة التعلم املعدلة، ونصوص تغيري املفاهيم على  -11-4
 عقد عدة لقاءات دقيقة قبل البدء بعملية التدريس. ومت 45ثالث فرتات مدة كل فرتة 

بني الباحث واملعلم املذكور أثناء عملية التدريس لالطمئنان على أنه يقوم بتطبيق املعاجلة 
للمجموعات التجريبية والضابطة بالشكل املناسب واملطلوب، ومت زيارة كل جمموعة من 

بة جمموعات الدراسة ثالث زيارات أثناء عملية التدريس. كما جرى االتصال مبعلم التجر 
عدة مرات أسبوعيًا طيلة فرتة التجربة، وذلك لإلجابة عن أي سؤال، أو حل أية مشكلة 

 طارئة، ومراجعة خطوات املعاجلة التجريبية.
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 تنفيذ عملية التدريس وفق األصول الالزمة لكل من اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة:  -11-5

استخدام دورة التعلم املعدلة، حيث مت ففيما يتعلق باموعة التجريبية األوىل، فقد مت تدريسها ب •
تصميم درسني وفقًا هلذه الطريقة أحدامها يتعلق بالبناء الضوئي، واآلخر يتعلق بالتنفس، وقد 

 جرى خالهلما التأكيد على املفاهيم اخلاطئة ونتاجات التعلم يف كل منهما. 

األسئلة حول البناء  ففي مرحلة االنشغال مت تعزيز اهتمامات ودافعية الطلبة من خالل طرح •
  الضوئي والتنفس، والتوصل إىل قدرام التخيلية. 

أما مرحلة االستكشاف فقد مت تصميمها لتزويد الطلبة باخلربات العامة والعملية، مع السماح هلم  •
بالبناء على مفاهيمهم ومهارام املوجودة أصًال، حيث يقوم الطلبة جبمع املعلومات، واختبار 

  يل املشاهدات، وإجراء التجارب.األفكار، وتسج

ويف مرحلة التفسري يتم السماح للطلبة بتجسيد استكشافام، وتشجيعهم على إجياد األنظمة،  •
  والعالقات واإلجابة على تساؤالم. 

وتعطي مرحلة التوسيع الفرصة للطلبة لتوسيع مفاهيمهم يف سياقات جديدة، وتعد هذه املرحلة  •
الطلبة حول الظواهر من خالل التعرف على أوجه الشبه  ضرورية لتطوير وجهات نظر

  واالختالف يف مواقف جديدة. 

) عينة 2م يف مرحلة التقومي تقييم فهم الطلبة للمفاهيم اليت درسوها، ويبني امللحق (يت وأخرياً  •
 لدرس بين على أساس دورة التعلم املعدلة. 

تخدام نصوص تغيري املفاهيم، حيث مت إعداد أما اموعة التجريبية الثانية فقد مت تدريسها باس •
 Posner)نصوص تغيري املفاهيم من قبل الباحث جمسدًة للشروط اليت اقرتحها بوسنر وزمالئه 

et al., 1982) وتضمنت هذه النصوص جمموعة من التوجيهات واإلرشادات للطالب .
ملساعدم على اكتساب الفهم العلمي السليم ملفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات. 
ووفرت هذه اإلرشادات بيئة تعلم خاصة مثل حتديد الفهم اخلاطئ الشائع، وتنشيط هذا الفهم 

واألسئلة، وعرض دالئل وصفية يف النصوص، تبني عدم لدى الطالب عن طريق عرض األمثلة 
صحة الفهم اخلاطئ، ومن مث تقدمي التفسريات العلمية السليمة لذلك. وقد مت إعداد نصوص 
تغيري مفاهيم للموضوعات التالية: غذاء النبات، ودور الرتبة واألوراق يف البناء الضوئي، والتنفس 
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صوص أسئلة متهيدية، واإلجابات احملتملة غري يف النبات. وقد تضمن كل نص من هذه الن
لدى الطلبة  (Dissatisfaction)املقبولة علمياً؛ وذلك إلحداث حالة من عدم الرضا

بفهمهم احلايل، كما تضمن كل نص من هذه النصوص التفسريات العلمية املقبولة 
(Plausible)  واملعقولة(Intelligible) وأشكاالً . وتضمنت هذه النصوص أيضًا أمثلة

ملساعدة الطلبة على الفهم العلمي السليم وإدراك حمدودية أفكارهم، كما تضمنت أسئلة إضافية 
 ملساعدة الطلبة على تطبيق املفاهيم اجلديدة يف اإلجابة عن هذه األسئلة.

وقد مت توزيع النصوص على الطلبة قبل ثالثة أو أربعة أيام من موعد احلصة (الدرس) اليت مت فيها 
طية موضوع الدرس. وعند بدء احلصة يوجه املعلم الطلبة إىل قراءة النص قراءة صامتة، وبعد تغ

قراءة الفقرة اليت تتضمن سؤاًال ودالئل على عدم صحة الفهم اخلاطئ، وتتضمن أيضًا التفسري 
كان   العلمي السليم املتعلق باملفهوم، يتم الطلب من الطلبة التوقف عن القراءة، والسؤال فيما إذا

هناك شيء غامض أو غريب يتعلق مبا مت قراءته للتو، مث يناقش مع الطلبة نص تغيري املفاهيم. 
وباإلضافة إىل ذلك يقوم املعلم بالرتكيز على املفاهيم اخلاطئة اليت حيملها الطلبة من خالل طرح 

ات من نص ) مقتطف3األسئلة، وبيان التفسري العلمي الصحيح هلذه املفاهيم، ويبني امللحق (
  تغيري املفاهيم املتعلق بغذاء النباتات. 

أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد مت تدريس الطلبة فيها موضوع البناء الضوئي والتنفس يف  •
النباتات بالطريقة االعتيادية (التقليدية)، وذلك عن طريق الشرح واملناقشة والتوضيح باستخدام 

عرض مصورات الكتاب على شكل شفافيات، هذا ومل يتم السبورة والطباشري يف غرفة الصف، و 
أخذ املفاهيم اخلاطئة لدى الطلبة بعني االعتبار ذه الطريقة. ومت البدء بتنفيذ عملية التدريس يف 

، ومت تدريس املادة 2008/2009النصف الثاين من الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
) حصص صفية لكل جمموعة من جمموعات 7والتنفس، يف (التعليمية املتعلقة بالبناء الضوئي 

 الدراسة الثالث. 

مت تطبيق اختبار مفاهيم البناء الضوئي والتنفس البعدي بعد االنتهاء من تطبيق املعاجلة  -11-6
التجريبية لتحديد مدى اكتساب الطالب للفهم العلمي السليم ملفاهيم البناء الضوئي 

 ة التجريبية.والتنفس يف النباتات نتيجة للمعاجل
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ترتيب البيانات اليت مت مجعها وتبويبها وفق تصميم الدراسة احملدد، وأجريت عليها  -11-7
 .SPSSالتحليالت اإلحصائية والوصفية واالستداللية باستخدام نظام 

  المعالجة اإلحصائية - 12

لضــــــبط الفــــــروق بــــــني  (ANCOVA)اســــــتخدم حتليــــــل (التغــــــاير) التبــــــاين املصــــــاحب األحــــــادي 
ســابية للمجموعــات الــثالث يف التطبيــق القبلــي الختبــار مفــاهيم البنــاء الضــوئي والتــنفس يف املتوســطات احل

النباتـــات، وللكشـــف عـــن داللـــة الفـــروق يف متوســـطات درجـــات تالميـــذ اموعـــات الـــثالث علـــى التطبيـــق 
  البعدي لالختبار.

  نتائـــج الدراســــة  - 13

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول - 1- 13

األول بأشــكال الفهــم اخلــاطئ املتعلقــة بالبنــاء الضــوئي والتــنفس يف النباتــات لــدى  تعلــق الســؤال  
طــالب الصــف التاســع األساســي. ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال، وبالتــايل معرفــة مــدى انتشــار الفهــم اخلــاطئ 

راســة ملفـاهيم البنـاء الضـوئي والتـنفس يف النباتـات قبـل املعاجلـة التجريبيـة وبعـدها لـدى طـالب جمموعـات الد
  الثالث.

جــرى حتليــل اإلجابــات لكــل فقــرة مــن الفقــرات الــثالث عشــرة علــى اختبــار مفــاهيم البنــاء الضــوئي        
والتـــنفس يف النباتـــات املطبـــق قبـــل املعاجلـــة التجريبيـــة وبعـــدها، ـــدف اســـتخراج النســـب املئويـــة ألفـــراد كـــل 

ســبب الصــحيح لكــل فقــرة مــن فقــرات جمموعــة مــن جمموعــات الدراســة، الــذين اختــاروا اجلــواب الصــحيح وال
إىل  %21االختبــار. وقـــد بينـــت النتــائج ازديـــاد نســـبة الطــالب الـــذين ميتلكـــون الفهــم العلمـــي الســـليم مـــن 

، %25.38، بنســـبة اكتســـاب 5Eلــدى الطـــالب الـــذين تعلمــوا بطريقـــة دورة الـــتعلم املعدلــة  46.38%
لـدى الطـالب  %51.38إىل  28.31مـن  وازدادت نسبة الطالب الـذين ميتلكـون الفهـم العلمـي السـليم

. وازدادت نســبة الطلبــة الــذين %23.07الـذين تعلمــوا باســتخدام نصـوص تغيــري املفــاهيم بنســبة اكتسـاب 
إىل  %33.15ميتلكـــــون الفهـــــم العلمـــــي الســـــليم لـــــدى الطـــــالب الـــــذين تعلمـــــوا بالطريقـــــة التقليديـــــة مـــــن 

فاض مستوى الفهم العلمي السليم ملفاهيم ، وهذه النتائج تشري إىل اخن%11بنسبة اكتساب  44.15%
  البناء الضوئي والتنفس يف النباتات حىت بعد املعاجلة التجريبية.
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ويشـري حتليـل النتـائج إىل أن الطلبــة يف امـوعتني التجريبيـة والضـابطة لــديهم العديـد مـن املفــاهيم 
) قائمـــة بأشـــكال الفهـــم 1 اجلـــدول (اخلاطئـــة املتعلقـــة مبفـــاهيم البنـــاء الضـــوئي والتـــنفس يف النباتـــات. ويبـــني

اخلــــاطئ الشــــائع لــــدى الطــــالب الــــيت مت حتديــــدها باســــتخدام اختبــــار مفــــاهيم البنــــاء الضــــوئي والتــــنفس يف 
  النباتات.

  )1الجدول (

  أشكال الفهم الخاطئ الشائعة التي تم تحديدها بواسطة اختبار مفاهيم البناء 

  الضوئي والتنفس في النباتات

  اطئأشكال الفهم الخ

تتنفس النباتات اخلضراء يف النهار فقط، وذلك ألا ال تتنفس، وإمنا تقوم بعملية البناء الضوئي فقط، وتوفر  -13-1
 عملية البناء الضوئي هلا الطاقة.

 تأخذ النباتات اخلضراء خالل عملية التنفس ثاين أكسيد الكربون واملاء بوجود الطاقة الضوئية لتكوين الغلوكوز. -13-2

كسيد الكربون واملاء من قبل النباتات اخلضراء إلنتاج الطاقة، وخالل هذا الوقت يتم إنتاج يستخدم ثاين أ -13-3
 الغلوكوز واألكسجني.

حتدث عملية البناء الضوئي يف النباتات اخلضراء فقط، وحتدث عملية التنفس يف احليوانات فقط، ألن النباتات  -13-4
 تقوم بعملية البناء الضوئي وال تتنفس بتاتاً.

 لية التنفس يف النباتات يف خاليا اجلذور فقط، ألا حتتوي على ثقوب صغرية للتنفس.حتدث عم -13-5

 يستخدم ثاين أكسيد الكربون يف عملية البناء الضوئي، اليت حتدث يف النباتات اخلضراء فقط طوال الوقت. -13-6

  النباتات اخلضراء ال تتنفس بوجود الضوء. -13-7

  

فهــم ملفــاهيم البنــاء الضــوئي والتــنفس يف النباتــات فعلــى ســبيل املثــال، فــإن معظــم الطلبــة لــديهم 
خيتلــف عــن الفهــم العلمــي الســليم، فالعديــد مــن الطــالب يعتــربون البنــاء الضــوئي عمليــة تبــادل غــازات يــتم 
خالهلا أخذ ثاين أكسيد الكربون وإطالق األكسجني. وتدل االستجابة اليت تشري إىل أن الغرض من البناء 

أي أن عملية البناء الضوئي تزود النباتات بالطاقة الالزمة لنموها على أن العديد  الضوئي هو إنتاج الطاقة،
من الطالب يعتربون عملية البناء الضوئي آلية إلنتاج الطاقـة، أي أـم يفشـلون يف إدراك أن النباتـات تقـوم 
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لبناء الضوئي عملية بعملية البناء الضوئي إلنتاج غذائها. وقد يكون السبب يف اعتبار العديد من الطالب ا
إنتاج طاقة، أن مفهوم الطاقة مفهوم جمرد يصعب فهمة من قبل الطـالب، ممـا يـؤدي إىل صـعوبات يف فهـم 

 ,.Anderson et al., 1990; Balci et al)عمليـة انتقـال الطاقـة يف البنـاء الضـوئي والتـنفس 
2006).  

 تــؤثر يف فهـم الطلبــة هــي دور ويف سـياق ذلــك، تــذكر األدبيـات أن املشــكلة األكثــر صـعوبة الــيت 
الطاقة يف البناء الضوئي، حيث يتم إدراك الطاقـة مـن قبـل الطـالب كمـادة متتصـها النباتـات لبنـاء أجسـامها 

(Stavy et al., 1987) هـذا وحيمـل الطـالب العديـد مـن األفكـار حـول غـذاء النباتـات، فالغالبيـة .
صـنع غـذاءها مـن األكسـجني بوجـود الطاقـة الضـوئية،  العظمى من الطالب يعتقدون أن النباتات اخلضراء ت

كمــا يعتقــدون أن النباتــات اخلضــراء تصــنع الغــذاء مــن املــاء وثــاين أكســيد الكربــون بعمليــة التــنفس، كمــا أن  
كمية الكلوروفيل غري هامة لعملية البناء الضوئي، ألن الفطريات اخلالية من صبغة الكلوروفيل ميكنها القيام 

  لضوئي.بعملية البناء ا

ــــة تبــــادل للغــــازات، يــــتم خالهلــــا أخــــذ  ــــنفس عملي ــــة العظمــــى مــــن الطــــالب أن الت وتعتقــــد الغالبي
األكسجني وإطـالق ثـاين أكسـيد الكربـون، فهـم يعتقـدون أن النباتـات تتـنفس لـيًال، عنـدما ال تكـون هنـاك 

يف خاليـا احليوانـات  طاقة ضوئية، ألا تقوم بعملية البناء الضوئي خالل النهار. وأن عملية التنفس حتدث
فقط ، ألن خاليا احليوانـات حتتـاج إىل الطاقـة لتعـيش، ويعـد هـذا أكثـر أشـكال الفهـم شـيوعاً لـدى العديـد 
من الطالب املشاركني يف الدراسة. وكذلك مل يكن الطالب متأكدين متامـاً فيمـا يتعلـق بـأجزاء النبـات الـيت 

  علق باجلزء الذي حيدث فيه التنفس يف النباتات.حيدث فيها التنفس، فقد كان هناك فكرتني فيما يت

 أوهلا: أن التنفس يتم يف أوراق النباتات فقط ، ألا حتتوي على ثقوب صغرية لتبادل الغازات. •

  وثانيها: أن التنفس يتم يف خاليا اجلذور فقط ، ألا حتتاج إىل الطاقة المتصاص املاء.   •

النباتات اخلضراء تأخذ ثـاين أكسـيد الكربـون، وتطلـق  وباإلضافة إىل ما سبق، فإم يعتقدون أن
األكســجني عنــدما تتــنفس. وقــد أشــار بعــض الطلبــة إىل أن النباتــات تتــنفس، عنــدما ال حتصــل علــى مقــدار  
كاٍف من الطاقة يف عملية البناء الضوئي. أضف إىل ذلك جمادلة بعض املشاركني يف الدراسة بأن النباتـات 

لتنفس تقوم به احليوانات فقط ، ألا ال تستطيع القيـام بعمليـة البنـاء الضـوئي إلنتـاج ال تتنفس بتاتاً، وأن ا
الطاقة. وبدرجة أقل كان إدراك عدد من املشاركني يف الدراسة لعملية البناء الضوئي كعملية تزويـد بالطاقـة، 
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مليــة حتويـــل للطاقـــة حيــث مل يســـتوعبوا طبيعــة ووظيفـــة التــنفس والبنـــاء الضـــوئي، ومل يالحظــوا أن التـــنفس ع
  وعملية إنتاج هلا، واعتبارهم التنفس مرادفا للحركات التنفسية.

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني - 2- 13

تعلــــق الســــؤال الثــــاين بــــاختالف فهــــم طــــالب الصــــف التاســــع األساســــي ملفــــاهيم البنــــاء الضــــوئي   
ملعدلـــة، ونصـــوص تغيـــري املفـــاهيم، والتــنفس يف النباتـــات بـــاختالف إســـرتاتيجية التـــدريس (دورة الــتعلم ا

والطريقــة التقليديــة). واشــتق منــه فرضــية الدراســة الصــفرية الــيت نصــت علــى أنــه " ال توجــد فــروق ذات 
بــني متوســطات درجــات طــالب الصــف التاســع  )α  =0.05داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة (

إلسرتاتيجية التدريس (دورة الـتعلم األساسي يف فهم مفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات تعزى 
، ونصــوص تغيــري املفـاهيم، والطريقــة التقليديــة). والختبــار هـذه الفرضــية، مت مجــع البيانــات 5Eاملعدلـة 

الالزمـــة مـــن خـــالل تطبيـــق اختبـــار مفـــاهيم البنـــاء الضـــوئي القبلـــي والبعـــدي، ومقيـــاس االجتاهـــات حنـــو 
ســـابية واالحنرافــــات املعياريـــة لكــــل مـــن درجــــات اإلحيـــاء القبلـــي، ومــــن مث اســـتخرجت املتوســــطات احل

  ) ملخص هذه اإلحصائيات ملتغريات الدراسة.2جمموعات الدراسة، ويبني اجلدول (

  )2الجدول (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من درجات المجموعتين التجريبيتين والمجموعة 
  نفس في النباتات ومقياس االتجاهات نحو العلومالضابطة على اختبار مفاهيم البناء الضوئي والت

االجتاهات حنو   االختبار البعدي  االختبار القبلي  البيانات اإلحصائية  الطريقة
  العلوم

  
  دورة التعلم املعدلة

  

  املتوسط احلسايب
  االحنراف املعياري

  العدد

2.73  
1.26  
33  

6.03  
2.36  
33  

78.06  
11.15  

33  
  احلسايب املتوسط  نصوص تغيري املفاهيم

  االحنراف املعياري
  العدد

3.38  
2.18  
34  

6.68  
2.59  
34  

78.09  
13.51  

34  
  املتوسط احلسايب  التقليدية

  االحنراف املعياري
  العدد

4.31  
1.49  
35  

5.74  
1.42  
35  

77.37  
11.85  

35  
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  13العالمة القصوى على اختبار مفاهيم البناء الضوئي والتنفس قي النباتات=       

) أن مســتوى متوســطات درجــات جمموعــات طــالب عينــة الدراســة علــى 2يالحــظ مــن اجلــدول (
مقياس االجتاهات حنو العلوم مرتفع نسبياً، وأن مستوى متوسطات درجات جمموعات طالب عينة الدراسة 

مفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات القبلي منخفض إىل حد ما، أي أن لديهم مستوى على اختبار 
  غري مالئم من املعرفة القبلية الضرورية لفهم مفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات.

ــــة إحصــــائياً (   ــــاك فــــروق دال ات درجــــات متوســــط بــــني) α  =0.05والختبــــار فيمــــا إذا كــــان هن
عينــة الدراســة علــى اختبــار مفــاهيم البنــاء الضــوئي والتــنفس يف النباتــات البعــدي، أجــري  جمموعــات طــالب

، باعتبار درجات الطلبة القبلية واجتاهام حنو العلـوم (ANCOVA)حتليل (التغاير) التباين املصاحب 
يبــني ، لتقليــل خطــأ التبــاين الــذي قــد يعــزى للمتغــريين املصــاحبني، و (Covariates)متغــريين مصــاحبني 

  ) نتائج حتليل التباين املصاحب لدرجات طلبة عينة الدراسة على االختبار البعدي.3اجلدول (

  )3الجدول (
نتائج تحليل التباين المصاحب لدرجات طلبة عينة الدراسة في اختبار مفاهيم البناء الضوئي 

  والتنفس في النباتات البعدي
درجات   جمموع املربعات  مصدر التباين

  احلرية
قيمة اإلحصائي   باينالت

  (ف)
  مستوى الداللة

  0.000  *85.541  142.831  1  142.831  االختبار القبلي
  0.091  2.909  4.858  1  4.858  االجتاهات القبلية

  0.000  *15.470  25.832  2  51.664  اسرتاتيجية التدريس
      1.670  97  161.965  اخلطأ
        101  483.465  الكلي

) 0.000) وجـود داللـة إحصـائية (ح = 3ين املصـاحب (اجلـدول يالحظ من نتائج حتليـل التبـا
) املتعلقــة باملعرفــة القبليــة بالبنــاء الضــوئي والتــنفس يف النباتــات (متغــري مصــاحب) 85.541لقيمــة "ف" (

ـــة إحصـــائية (ح =  ) املتعلقـــة باالجتاهـــات القبليـــة حنـــو 2.909) لقيمـــة "ف" (0.091وعـــدم وجـــود دالل

  املتوسط احلسايب  اموع
  االحنراف املعياري

  العدد

3.59  
1.77  
102  

6.15  
2.19  
102  

77.83  
12.10  
102  
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) 15.470) لقيمـة "ف" (0.000مـا يالحـظ وجـود داللـة إحصـائية (ح = العلوم (متغري مصـاحب). ك
املتعلقة بطريقة التدريس. وهذه النتيجة تعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف فهم مفاهيم البناء الضوئي 
والتــنفس يف النباتــات لــدى طــالب الصــف التاســع األساســي تعــزى لطريقــة التــدريس (دورة الــتعلم املعدلــة، 

غيــــري املفـــاهيم، والطريقــــة التقليديــــة)؛ أي أن مســـتوى فهــــم مفــــاهيم البنـــاء الضــــوئي والتــــنفس يف ونصـــوص ت
  النباتات خيتلف لدى الطالب باختالف الطريقة اليت يتعلمون ا.

وملعرفة الطريقة ذات األثر األكرب يف فهم مفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات لدى طالب 
ت املقارنات البعدية الثنائية بني املتوسطات املعدلة لدرجات طالب الطرق الـثالث عينة الدراسة. فقد أجري

ـــــــونفريوين  (دورة الـــــــتعلم املعدلـــــــة، ونصـــــــوص تغيـــــــري املفـــــــاهيم، والطريقـــــــة التقليديـــــــة)، باســـــــتخدام طريقـــــــة ب
،(Benferroni) ) نتائج املقارنات الثنائية املذكورة.4ويتضمن اجلدول (  

  )4الجدول (

نات البعدية بين المتوسطات المعدلة لكل من درجات طالب إستراتيجيات التدريس نتائج المقار 
  الثالث في اختبار مفاهيم البناء الضوئي والتنفس في النباتات البعدي

الطريقة                                     
  املتوسط                               
  املعدل   الطريقة                       

  دورة التعلم املعدلة        نصوص تغيري املفاهيم        التقليدية  
        6.83                   6.59                    5.07  

  املعدلة دورة التعلم
  نصوص تغيري املفاهيم

  التقليدية

6.83  
6.59  
  

5.07  

                    0.24                   1.76*  
                                                   1.52*  

  )α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  

تشـــــري نتـــــائج مقارنـــــة متوســـــطات درجـــــات طـــــالب طرائـــــق التـــــدريس الـــــثالث بطريقـــــة بـــــونفريوين            
) 6.83ة التعلم املعدلة ()، إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب دور 4(اجلدول 

). وهذه النتيجـة تعـين أن التفـوق يف فهـم مفـاهيم البنـاء 5.07ومتوسط درجات طالب الطريقة التقليدية (
الضـوئي والتــنفس يف النباتــات، يكــون لصــاحل الطــالب الــذين يتعلمــون بــدورة الــتعلم املعدلــة مقارنــة بالطريقــة 
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ـــة إحصـــائية بـــني متوســـطات 4دول التقليديـــة. وتشـــري نتـــائج املقارنـــة أيضـــاً (اجلـــ ) إىل وجـــود فـــرق ذي دالل
  ). 5.07) ومتوسط درجات طالب الطريقة التقليدية (6.59درجات طالب نصوص تغيري املفاهيم (

وهــذه النتيجــة تعــين أن التفــوق يف فهــم مفــاهيم البنــاء الضــوئي والتــنفس يف النباتــات، يكــون لصــاحل        
يــري املفــاهيم مقارنــة بالطريقــة التقليديــة. مــن جهــة أخــرى تشــري نتــائج الطــالب الــذين يتعلمــون بنصــوص تغ

) إىل عــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات طــالب دورة الــتعلم 4املقارنــة (اجلــدول 
). وهـــذا يعـــين تكـــافؤ أثـــر كـــل مـــن 6.59)، وطـــالب اســـرتاتيجية نصـــوص تغيـــري املفـــاهيم (6.83املعدلـــة (

املعدلة ونصوص تغيري املفاهيم يف فهم مفاهيم البناء الضوئي والتنفس يف النباتات لدى  طريقيت دورة التعلم
  طالب الصف التاسع األساسي.

  مناقشــــة النتائــج - 14

، 5Eهـــدفت هـــذه الدراســـة إىل استقصـــاء أثـــر اســـرتاتيجيتني تدريســـيتني مهـــا: دورة الـــتعلم املعدلـــة  
ف األول العلمــي للفهــم العلمــي الســليم ملفــاهيم البنــاء ونصــوص التغيــري املفــاهيمي يف اكتســاب طــالب الصــ

  الضوئي والتنفس يف النباتات مقارنة بالطريقة التقليدية.

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف فهم مفاهيم البنـاء الضـوئي والتـنفس   
ريس( دورة الــــتعلم املعدلــــة، يف النباتــــات لــــدى طــــالب الصــــف التاســــع األساســــي، تعــــزى إلســــرتاتيجية التــــد

ونصـوص التغيـري املفـاهيمي، والطريقـة التقليديـة)؛ وقـد كــان التفـوق يف فهـم مفـاهيم البنـاء الضـوئي والتــنفس 
يف النباتــــات لصــــاحل طــــالب الصــــف التاســــع األساســــي، الــــذين تعلمــــوا بإســــرتاتيجييت دورة الــــتعلم املعدلــــة، 

طـــالب الــذين تعلمــوا بالطريقـــة التقليديــة؛ إال أن الفــرق بـــني ونصــوص التغيــري املفـــاهيمي مقارنــة بنظــرائهم ال
إســـرتاتيجييت دورة الـــتعلم املعدلـــة، ونصـــوص التغيـــري املفـــاهيمي يف فهـــم مفـــاهيم البنـــاء الضـــوئي والتـــنفس يف 

  النباتات مل يكن ذو داللة إحصائية.

موعـــة دورة وقـــد يكـــون مـــن أســـباب النجـــاح الـــذي أحـــرزه طـــالب اموعـــة التجريبيـــة األوىل (جم 
التعلم املعدلة)، القيمة املتعلقة باستخدام الطرائق البديلـة يف اكتسـاب املعرفـة العلميـة، وخباصـة االستقصـاء، 

فخــالل دورة الــتعلم يــتعلم الطلبــة مــن خــالل أنشــطتهم الذاتيــة  ،Hands-onوأنشــطة تشــغيل اليــدين 
اجلديـدة الـيت رمبـا تثـري تسـاؤالت لـديهم، وتفاعلهم مع أنشطة تشـغيل اليـدين، فيستكشـفون املـواد والظـواهر 
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وتشجعهم على البحث عن إجابات  لتسـاؤالم، حيـث يقـوم الطلبـة خـالل عمليـات االستكشـاف جبمـع 
  املعلومات وحتليلها، األمر الذي يساعدهم على اختبار فرضيام البديلة.

الـــيت تســـاعدهم علـــى ويـــنغمس الطلبـــة يف جمموعـــة دورة الـــتعلم املعدلـــة بأنشـــطة تشـــغيل اليـــدين،   
اختبــار مـــدى مالئمــة فهمهـــم القبلـــي، وبالتــايل إجبـــارهم علـــى مناقشــة واختبـــار هـــذا الفهــم، ممـــا يـــؤدي إىل 

، وذلـــك عنـــدما تتعـــارض تنبـــؤام القائمـــة علـــى اعتقـــادام  Disequilibriumفقـــدان اتـــزام املعـــريف 
فرصة لبناء املفاهيم املناسـبة. ويتطلـب منحـى القبلية مع واقع نتائج النشاطات والتجارب، مما يوفر لديهم ال

دورة الــتعلم إســرتاتيجية تعلــيم جيــد فيهــا الطلبــة الوقــت الكــايف إلظهــار مفــاهيمهم القبليــة واختبــار فائــدا، 
  وتطبيق هذه املفاهيم واألفكار اجلديدة يف مواقف جديدة مألوفة لديهم. 

ة دورة الــتعلم املعدلــة مــع وجهــات النظــر وتتفــق هــذه النتيجــة املتعلقــة بتحســن أداء طــالب جمموعــ
القائلة بأن االستخدام السليم لدورة التعلم حيقق التعلم النشط للمفاهيم العلمية، وتطوير املهارات يف أمناط 

 ,Ates, 2005; Balci et al., 2006; Lawson)االسـتدالل املسـتخدمة يف بنـاء املفـاهيم
2001) .    

الطالب يف اموعـة التجريبيـة الثانيـة (جمموعـة نصـوص التغيـري وميكن تفسري النجاح الذي أحرزه 
  املفاهيمي) على النحو التايل:

تضمنت نصوص التغيـري املفـاهيمي يف اموعـة التجريبيـة الثانيـة الـيت مت تدريسـها باسـتخدام هـذه   
خلطـــأ النصـــوص جمموعـــة مـــن التوجيهـــات واإلرشـــادات، وفـــرت بيئـــة تعلـــم خاصـــة يف التعـــرف علـــى الفهـــم ا

وتنشــيطه لــدى الطلبــة مــن خــالل عــرض األمثلــة البســيطة والــدالئل الوصــفية علــى عــدم صــحة هــذا الفهــم، 
وأعطت الطلبة فرصة لتطبيق الفهم العلمي السليم من خالل اإلجابة على التساؤالت. ولرمبا ساعدت هذه 

نـــاء الضـــوئي والتـــنفس اخلصـــائص ملنحـــى التغيـــري املفـــاهيمي علـــى إكســـاب الطلبـــة فهمـــاً أفضـــل ملفـــاهيم الب
  اخللوي. 

وساعدت األنشطة اليت مارسها طالب هذه اموعـة التجريبيـة علـى مـراجعتهم ملعـرفتهم السـابقة   
والوقوف على ما لديهم من فهـم خطـأ والتعامـل معـه. فعلـى سـبيل املثـال مت الرتكيـز يف هـذه النصـوص علـى 

ى إىل إحداث عدم قناعة مبا لديهم مـن فهـم، األمـر الفهم اخلطأ لدى الطلبة والتعامل معه، األمر الذي أد
الذي سهل عليهم تقبل التفسريات العلمية الصحيحة للمشكالت املطروحة، وأفسح هلم اال للتفكـري يف 

؛ 2008معـــرفتهم القبليـــة والتفاعـــل معهـــا. وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج كثـــري مـــن الدراســـات اخلوالـــده، 
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(Alparslan et al., 2003; Cakir et al., 2002; Hynd et al., 1994; Ozkan 
et al., 2004;  yuruk & Geban, 2001). 

مــن جهــة أخــرى، مل يركــز املعلــم يف تدريســه للمجموعــة الضــابطة علــى املفــاهيم القبليــة واملفــاهيم   
درسي يف نقل اخلطأ لدى الطلبة، بل مت الرتكيز على التدريس بطريقة احملاضرة(اإللقاء) واستخدام الكتاب امل

املعرفــة، إضـــافة إىل تشـــجيع الطـــالب علـــى احلـــوار والنقـــاش الـــذي يـــدار بواســـطة املعلـــم، أي مل يـــتم تـــدريس 
الطالب بطريقة تساعدهم على أن يأخـذوا باعتبـارهم وجـود مفـاهيم خاطئـة معينـة يف أبنيـتهم املعرفيـة. وقـد 

مـن مفـاهيم مـع املفـاهيم اجلديـدة يف التـدريس يكون عدم تـوفري بيئـة تعليميـة مناسـبة ملقارنـة مـا لـدى الطلبـة 
التقليدي من األسباب يف عدم اكتساب الطلبة للفهم العلمي السليم بالشكل املناسب واملطلوب. ويقودنا 
هذا إىل ما سبق وأشار إليه اوزوبل من أن التعلم ذا املعىن حيدث لدى الطلبة من خالل بناء املعرفة اجلديدة 

عرفــة ســابقة، أي أن العامــل املهــم الــذي يــؤثر يف الــتعلم هــو: مــاذا يعــرف املــتعلم؟ يف ضــوء مــا لــديهم مــن م
أن املعرفـة القبليـة الـيت ميتلكهـا الطلبـة  (Hewson & Hewson,1988) ويـرى هوسـون وهوسـون

  قبل التدريس تعد مصدراً لصعوبات التعلم.

  التوصيــــات - 15

  التوصية مبا يلي:يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ميكن   

ـــة،  -15-1 ـــتعلم املعدل ملـــا كانـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة قـــد بينـــت أن التـــدريس بإســـرتاتيجييت دورة ال
ـــه أثـــر يف فهـــم مفـــاهيم مـــادة األحيـــاء، لـــذا يوصـــي الباحـــث  ونصـــوص التغيـــري املفـــاهيمي ل

  معلمي العلوم (األحياء) باستخدام هاتني اإلسرتاتيجيتني يف التدريس.

تـــدريب املعلمـــني علـــى اســـتخدام دورة الـــتعلم املعدلـــة، وإســـرتاتيجية عمـــل دورات تدريبيـــة و  -15-2
  نصوص التغيري املفاهيمي يف التدريس.

اهتمام معلمي العلوم  باخللفية املعرفية للطلبة، والتعرف على أشكال الفهم اخلطأ الشائعة   -15-3
تدريسهم، لديهم قبل البدء بعملية التدريس وأثنائها، ملا لذلك من أمهية يف تطوير أساليب 

وإعداد خطط التدريس املناسبة ملعاجلـة هـذا الفهـم اخلطـأ بالشـكل املناسـب واملطلـوب قبـل 
  املباشرة بتدريس املفاهيم العلمية.
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إجــراء دراســـات منــاظرة تشـــمل جمتمعـــات أخــرى مـــن الطلبـــة، ومبســتويات تعليميـــة خمتلفـــة   -15-4
يف اكتسـاب عمليـات  وملدة أطـول، وأخـذ متغـريات أخـرى غـري تلـك الـيت مت دراسـتها، كمـا

العلم، وامليول العلمية، والتفكري االبتكاري، والتفكري الناقد، وإجراء دراسـات منـاظرة علـى 
  املباحث العلمية األخرى كالفيزياء، والكيمياء، وعلوم األرض.
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  المراجــع

  العربية: المراجــع 

تغيـر المفهــومي لــدى أثــر اســتخدام الطريقـة البنائيــة علـى إحــداث ال). 1993بـرهم، امحـد. ( -
طالب الصف األول الثانوي العلمـي لمفـاهيم األحمـاض والقواعـد واحتفـاظهم بهـذا التغيـر 

  . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن.في الفهم

). بيئــة الفصــل وعالقتهــا بكــل مــن 1992حســن، عبــد املــنعم أمحــد والســعدين، عبــد الــرمحن. ( -
وقــائع المــؤتمر العلمــي الرابــع حنــو العلــوم لتالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي. التحصــيل واالجتــاه 

  .6/8/1992-3، القاهرة، للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

). فاعليـــــة التـــــدريس باســـــتخدام نصـــــوص التغيـــــري املفـــــاهيمي يف الفهـــــم 2008اخلوالـــــده، ســـــامل. ( -
مجلــة جامعــة دمشــق لثــانوي العلمــي. املفــاهيمي بالبنــاء الضــوئي لــدى طالبــات الصــف األول ا

  .321-271)، 1(24، للعلوم التربوية

ـــة للصـــف التاســـع) .  2006وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم. (  - . إدارة املنـــاهج والكتـــب العلـــوم الحياتي
  املدرسية، عمان، األردن.
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