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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المرسلينالم على نبي الة والسَّ والصَّ 
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 وقلبيإلى روحي 

 مصدر قوتي في هذه الحياه 

 الذي يروينيالحنان و  الحب إلى نبع
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 "فاديورفيق عمري "الحبيب إلى زوجي 

 "حسن"وهبة هللا لي ولدي  ونور عيني إلى فلذة كبدي

 ورعاكم حفظكم هللا

 أهدي لكم هذا العمل وأحسبه خالصا  لوجه هللا تعالى   
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 شكر وتقدير

وبعد الحمد هلل رب العالمين رب ، األطروحة ي بإنهاء هذهنعم عل  ن أكرمني هللا وأأبعد 

لما من كان له الفضل بعد  والتقدير الشكرأن أتقدم بفائق  يسعني إالّ ال  العرش العظيم،

الفاضل  كتورالد   رسالتيمرشدي وموجهي مشرف  ،لقيامي بهذه األطروحة ،هللا تعالى

رشاد، موسى الخالدي جبار جهد لما بذله من و ، لما أعطاني اياه من نصح وتوجيه وا 

 إنجاح هذا العمل.من أجل 

  حسن عبد الكريم يري ألعضاء لجنة النقاش الدكتوركما أتقدم بشكري وخالص تقد

وأتقدم بالشكر للدكتور لتفضلهما بمناقشة هذه األطروحة.  عبد هللا بشاراتوالدكتور 

 عبد هللا بشارات لقيامه بالتحليل اإلحصائي الالزم للدراسة.

، األطروحةكل من ساعدني  ودعمني إلنجاح هذه ل كر والعرفانوأتقدم بخالص الش  

الدكتور أديمار الصغير والدكتور جميل حرب والدكتور خالد صويلح من  وأخص بالذكر

  ، لمساهمتهم في تحكيم األدوات.في جامعة بيرزيت دائرة األحياء

ودعماني  شجعانياللذان المتنان، ألمي وأبي الرائعان قدير واكر والتَّ عظيم الش  وأتقدم ب 

 .واعتنيا بطفلي حسن طوال فترة دراستيبشكل كبير 

لما تحمله من تعب للحصول لدعمه الدائم، و  كر موصول ألخي الحنون مصعبوالش  

 التي تخدم دراستي.المراجع المهمة  العديد من على

 كل خيرهللا وجزاكم ، شكرا  لكم جميعا  



ت  
 

 المحتويات فهرس
ف  الرقم الموضوع حةالصَّ

 
                                     اإلهداء أ
  شكر وتقدير                                  ب
  فهرس المحتويات                             ت
  ل                                 او فهرس الجد ح
خ                          فهرس األشكال                                 
       فهرس المالحق                                  د
  الملخص باللغة العربية                              ذ
  الملخص باللغة اإلنجليزية                           س

راسةل: مشكلة والفصل األ   خلفيتها وأهميتها ،الدِّ
 1:1 مقدمة 1
راسةاإلطار النظري ومشكلة  3  1:1 الد ِّ
 1:1:1 المفاهيمي التَّغيير 8
 1:1:1 المفاهيمي التَّغييرآليات حدوث  9
 1:1:3 المفاهيمي التَّغييرالوسائط المتعددة و  17
 1:1:1 المفاهيمي باستخدام مقاطع الفيديو التَّغيير 22
 1:3 أهمية الدراسة وهدف البحث 26
راسةأسئلة  12  1:1 الد ِّ
راسةفرضيات  12  1:1 الد ِّ
راسة مصطلحات 33  1:1 الد ِّ
راسةمسلمات  31  1:2 الد ِّ
31 

 
 

راسةحدود   هامحدداتو  الد ِّ
 

 

1:2 

 يتبع



ث  
 

ف    الموضوع الرقم حةالصَّ
 اني: مراجعة األدبياتالفصل الثَّ 

 1:1 مقدمة 31
راسات 33  موضوع في البديلة المفاهيم عن الكشف لتاو ح الَّتي الد ِّ

 .وتصنيفها الحية الكائنات تنوع
1:1 

راسات 11  بشكل التَّدريس في الفيديو مقاطع استخدام لتاو تن الَّتي الد ِّ
 .عام

1:3 

راسات 12  تعديل على الفيديو مقاطع استخدام أثر لتاو تن الَّتي الد ِّ
 .العلوم في البديلة المفاهيم

1:1 

 1:1 التَّحصيللت أثر استخدام الفيديو على او الدراسات التي تن 11
ابقةملخص الدراسات  11  1:1 السَّ

راسةالفصل الثالث: منهجية   وتصميم البحث الدِّ
 3:1 مقدمة 11
راسةمنهجية  11  3:1 الد ِّ
راسةمجتمع  12  3:3 وعينتها الد ِّ
راسة أدوات 12  3:1 الد ِّ
راسة أدواتمصادر  13  3:1 الد ِّ
 3:1 جمع البيانات 11
راسة أدواتصدق وثبات  13  3:1 الد ِّ
 3:2 استراتيجيات تحليل البيانات 12
 3:2 ملخص 21

راسةابع: نتائج الفصل الرَّ   الدِّ
 1:1 مقدمة 21
فالمفاهيم البديلة التي يحملها طلبة  23 حول موضوع تنوع  الث امن الصَّ

 الكائنات الحية وتصنيفها
 
 

1:1 

 يتبع



ج  
 

ف  الرقم    الموضوع حةالصَّ
 1:1 الفيديو المالئمة على تحصيل الطَّلبةاستخدام مقاطع أثر    111
 1:1 ملخص     111
  والتوصيات النَّتائجالفصل الخامس: مناقشة  



   1:1 مقدمة 111
ف الث امن حول 112  المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة الصَّ

 موضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها 
1:1 

 1:3 المالئمة على تعديل المفاهيم البديلةاستخدام مقاطع الفيديو أثر  113
 1:1 استخدام مقاطع الفيديو المالئمة على تحصيل الطَّلبةأثر  111
 1:1 التوصيات 111
  قائمة المراجع    112
      المالحق 111



           

























ح  
 

 لاولجدافهرس 
 

ف  الرقم العنوان حةالصَّ
راسةوصف لعينة  12  3:1 عهايومناطق توز  الد ِّ
توزيع أسئلة االختبار حسب مستويات بلوم ونوع األسئلة    11

 وعددها
3:1 

راسةالمفاهيم البديلة التي رصدتها  21  1:1 ومصادرها الد ِّ
المفاهيمي واالنحراف المعياري الستجابات  متوسط التَّغيير 22

ابطة   الطَّلبة في كل من المجموعة التَّجريبية والضَّ
1:1 

المفاهيمي لدى المجموعة التجريبية  مقارنة بين التغيير 23
 والمجموعة الضابطة

1:3  

ابقةنتائج اختبار)ت( للعينات المستقلة على عالمات  21  الطَّلبة السَّ
 في مادة العلوم

1:1 

قيمة )ف( النسبية وداللتها اإلحصائية لنسبة الطلبة الذين  21
كل سؤال مفاهيمي،  اجابوا إجابة علمية صحيحة على
 بالمجموعة الضابطة والتجريبية

1:1 

 1:1 التَّجريبيةالمفاهيمي لدى طلبة المجموعة  التَّغيير 131
ابطةالمفاهيمي لدى طلبة المجموعة  التَّغيير 132  1:1 الضَّ
قيمة )ف( النسبية وداللتها اإلحصائية في االختبار البعدي  111

ابطةللمجموعتين   التَّجريبيةو  الضَّ
1:2 

ابطةعالمات طلبة المجموعة  متوسطات 111 والمجموعة  الضَّ
 في االختبار البعدي التَّجريبية

1:2 

 

 

 



خ  
 

 األشكال فهرس

ف  الرقم العنوان حةالصَّ
 التَّغييرمخطط هيكلي يبين رؤية الباحثة لكيفية حصول  11

 المفاهيمي باستخدام مقاطع الفيديو المالئمة
1:1 

 التَّجريبيةالفرق بين التغير المفاهيمي الحاصل للمجموعة  23
ابطةوبين التغير المفاهيمي الحاصل للمجموعة   الضَّ

1:1 

ابطةالمفاهيمي لدى كل من المجموعة  التَّغييرمقارنة  21  الضَّ
 التَّجريبيةو 

1:1 

 1:3 التَّجريبيةفي المفاهيم البديلة لدى طلبة المجموعة  التَّغيير 132
ابطةفي المفاهيم البديلة لدى طلبة المجموعة  التَّغيير 113  1:1 الضَّ
ابطةالمفاهيمي لدى كل من المجموعة  التَّغييرمقارنة  113  الضَّ

 الثَّديياتب المتعل ِّقةللمفاهيم البديلة  التَّجريبيةو 
1:1  

ابطةالمفاهيمي لدى كل من المجموعة  التَّغييرمقارنة    111  الضَّ
واحفب المتعل ِّقةللمفاهيم البديلة  التَّجريبيةو   والبرمائيات الزَّ

1:1 

ابطةالمفاهيمي لدى كل من المجموعة  التَّغييرمقارنة  131  الضَّ
 الطُّيورب المتعل ِّقةللمفاهيم البديلة  التَّجريبيةو 

1:3 

ابطةالمفاهيمي لدى كل من المجموعة  التَّغييرمقارنة  133  الضَّ
 بالالفقاريات المتعل ِّقةللمفاهيم البديلة  التَّجريبيةو 

1:1 

ابطةالمفاهيمي لدى كل من المجموعة  التَّغييرمقارنة  131  الضَّ
 النَّباتاتب المتعل ِّقةللمفاهيم البديلة  التَّجريبيةو 

1:1 

ابطةالمفاهيمي لدى كل من المجموعة  التَّغييرمقارنة  132  الضَّ
 بالفطريات المتعل ِّقةللمفاهيم البديلة  التَّجريبيةو 

1:1 

   
 







 د
 

 المالحق فهرس

رقم 
ف  حةالصَّ

رقم  اسم الملحق
 الملحق

ف كتاب في  وتصنيفها الحية الكائنات تنوع وحدة هدافأ 261  الصَّ
 الث امن

2 

 1 يالتَّحصيلاالختبار  مواصفات جدول 271

 3 المهمات التعليمية 271

حيحجابة اإلمفتاح  111  4 المهامألسئلة  ةالصَّ

 امتحان تحصيلي في وحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها 113
ف  األساسي الث امن الصَّ

5 

 
 

CD قرص مدمج مقاطع الفيديو والمهمات على 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذ
 

راسة ملخص  باللغة العربية الدِّ
 

راسةهدفت هذه   الطَّلبة مفاهيم تغيير على مالئمة فيديو مقاطع استخدام أثرللبحث في  الد ِّ

ومقارنتها  األكاديمي وتحصيلهم وتصنيفها الحية الكائنات تنوع موضوع حول البديلة

 بالطرق التقليدية. 

راسةتكمن أهمية هذه  من المواضيع  عليماستخدام الوسائط المتعددة في التَّ  نَّ أفي  الد ِّ

 ربوية الهامة، ويعتبر من المواضيع ستند إلى العديد من النَّظريات التَّ تي تهمة الَّ الم  

اخنةاألصيلة و  راسات الَّتي تجمع بين  نَّ أو  ،السَّ المفاهيمي والوسائط المتعددة  التَّغييرالد ِّ

  .األحياء مواضيع علمبعض  وخصوصًا في  تكاد تكون نادرة

 

راسةلت او ح ما المفاهيم البديلة الَّتي يحملها طلبة ؛ ثالثة أسئلة رئيسيةاإلجابة عن  الد ِّ

ف ما أثر استخدام مقاطع فيديو  تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها؟ حول موضوع الث امن الصَّ

تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها لدى طلبة  مالئمة على تعديل المفاهيم البديلة في موضوع

ف  في موضوع الطُّالبما أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تحصيل  ؟الث امن الصَّ

فلدى طلبة  هاوتصنيف تنوع الكائنات الحي ِّة لفرضيات المنبثقة وقد صيغت ا ؟الث امن الصَّ

راسةوتم استخدام مقاطع فيديو مالئمة في هذه  عن هذه األسئلة. لنموذج في  وفقاً  الد ِّ

"سترايك" "بوزنر" و،  (1986)الحشوة من نموذج بين كليدمج  المفاهيمي التَّغيير

و" و"جيرتزوج" وسن"يو"ه "سترايك" )ونموذج  ,Posner, Strike)  (1221بوزنر"



ر  
 

Hewson & Gertzog, 1982; Strike & Posner, 1992)  "ونموذج "درايفر

(Driver, 1988). 

راسةلتحقيق هذا الهدف اختيرت منهجية   تشكل مجتمع  .وتصميمها شبه التجريبي الد ِّ

راسة فمن طلبة  الد ِّ  األساسي في محافظة رام هللا والبيرة البالغ عددهم  الث امن الصَّ

راسةعينة ، وتألفت 1311/1313عام الدراسي طالب/ة لل  6700  طالباً  111من  الد ِّ

طالب وطالبة،  112، تكونت العينة التجريبية من وطالبة في ثماني مدارس من المحافظة

المتمثلة في  دواتكما صممت األ طالب وطالبة. 321العينة الضابطة فتكونت من أما 

راسةتطبيق تم  .التَّحصيلالمهمات ومقاطع الفيديو، واختبار للمفاهيم البديلة و  على  الد ِّ

وثباته، حيث بلغ  االختباروقد تم التأكد من صدق  عينة استطالعية من ثالثين طالبة،

 االختبار بعد ثالثة أسابيع. إعادة تطبيقعند (18.1) معامل الثبات

 

راسةأظهرت نتائج   التَّجريبيةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين  الد ِّ

ابطةو  تعود لصالح  ي لموضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفهاالتَّحصيلفي االختبار  الضَّ

، كما وجد فروق ذات داللة إحصائية في اختبار المفاهيم البديلة  التَّجريبيةالمجموعة 

صيب األكبر بالنَّ  الثَّديياتب المتعل ِّقة البديلة المفاهيمحظيت. التَّجريبيةلصالح المجموعة 

شبكة من المفاهيم  أووجود أطر مفاهيمية  النَّتائجوأظهر تحليل  ،المفاهيمي التَّغييرمن 

 تنوع الكائنات الحية وتصنيفها.وع البديلة حول موض

 



ز  
 

راسةقدمت  ،  باالهتمام بالمفاهيم البديلة القرارات التربوية لصناع وصياتالتَّ  بعض  الد ِّ

باالهتمام  بتغيير المفاهيم  للباحثينلة عالجها، وأخرى او ومح تعلمون التي يحملها الم

 فيالمعلم دور  الكشفعنو  في  مواضيع األحياء  بشكل خاص،للطالب البديلة  

بديلة في مختلف ، والبحث في أثر الفيديو  في  تغيير المفاهيم الالمفاهيمي التَّغييرعملية 

 .المواضيع العلمية
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راسةملخص   باللغة االنجليزية الدِّ

Abstract 

The Impact of Utilizing Relevant Video Clips on Eighth 

Graders’ Conceptual Change and Achievement in the 

Topic of Living Organisms’ Differentiation and 

Classification   

This research aimed to study the impact of utilizing relevant video 

clips on Eighth Graders’ conceptual change and achievement in the 

topic of living organisms’ differentiation and classification, in 

comparison to a traditionally designed teaching. 

 

 The importance of this study stems from the fact that the use of 

multimedia in teaching is an important topic that is based on several 

major educational theories, and is one of the hot and authentic 

topics in science education. Moreover, studies that combine 

conceptual change and multimedia are almost rare especially in 

biology. 

 

 The study tried to answer three key questions; what are the 

alternative conceptions of 8
th
 grade students about living organisms’ 

differentiation and classification? What's the impact of the use of 

relevant video clips on inducing conceptual change in living 

organisms’ differentiation and classification? What is the impact of 



ش  
 

the use of relevant video clips on 8
th
 grade students’ achievement in 

living organisms’ differentiation and classification topic? 

 

In order to answer these questions, relevant video clips were used in 

this study, according to a model in conceptual change that 

integrates all of Hashweh’s model of cognitive conflict (Hashweh, 

1986), Posner, Strike, Hewson and Gertzog’s model  (Posner, 

Strike, Hewson, & Gertzog,1982; Srike & Posner,1992) and 

Driver’s model (Driver, 1988). 

 

To achieve this goal a quantitative methodology utilizing a quasi-

experimental design was employed, The sample was chosen to be 

represented, it consisted of (524) of 8
th 

grade students from  eight 

school in Ramallah and Al Bireh, experimental group (128 

students) and control group (396 students). Relevant activities, 

video clips, alternative conceptions and achievement test, were 

designed. A pilot study was applied on 30 students. Validity and 

reliability of the test were investigated; the value of reliability 

coefficient using a test-retest method was (0.82). The experimental 

group was taught using relevant videos, while the control group was 

taught by a traditional method.  

 

The study data analysis results showed statistically significant 

differences in achievement between the experimental and control 

groups related to the employed teaching method, in favor of the 



ص  
 

experimental group, and statistically significant differences in 

alternative conceptions test between the experimental and control 

groups related to teaching method, in favor of the experimental 

group. The conceptual change was obvious in the alternative 

concepts related to mammals. The data analysis revealed the 

existence of conceptual frameworks, or a network of alternative 

concepts in the topic of living organisms’ differentiation and 

classification. 

   

 In light of its results the study offered some recommendations for 

educational policy makers, to be aware of alternative conceptions 

carried by teachers and try to treat them. Other recommendations 

were offered to researchers in the field to focus particularly on 

conceptual change in various biology topics, and to study of the role 

of teachers in the conceptual change process, and research at the 

impact of the use of the video clips in conceptual change in various 

science topics. 
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 لوالفصل األ 

راسة مشكلة طارها  الدِّ  ي النَّظر وا 

 مقدمة 1:1

للتعلم واالستكشاف، والعالم حوله  خيال خصب وفضول لكشف األسرار ورغبة  ط البلل    

العالم حوله تشده لمعرفتها وكشف أسرارها، فتراه يتأمل  الَّتي الظَّواهرمليء باألسرار واأللغاز و 

يعيش فيه، وعلم األحياء لوحة يسرح فيها  الَّذين تفسيراته ومعرفته الخاصة عن العالم ويكو  

ؤال . ولكنوبريشته الخاصة بأسلوبه الخاص ذهنهتراه ينقشها في ف الط الب الذي يطرح  السُّ

 فكارمع األ وافقهافي ذهنه وت الط الب يبنيها الَّتي فكارهذه األصحة مدى  مانفسه هنا: 

 العلمية؟

 

وتركيزها على الدور  (،Constructivismلنظرية البنائية في المعرفة والتعلم )انسجامًا مع ا

اعتمادا على المعرفة يبني معرفته الخاصة بنفسه،  حيث للمتعلم في عملية التعلم،النشط 

ابقة قد تكون المفاهيم التي ف ،(Gail Jones & Brader-Araje,2002)الموجودة لديه  السَّ

حيح كليًا مع المفاهيم العلمية اوغير متوافقة جزئيًا  المتعل ِّميشكلها  أنها تكون ثابتة  كما ،ةالصَّ

 .Baser, 2006) مة للتغيير)او ومق

 

راساتأشارت قد للعالم حوله، ف الط البيكونها  الَّتيبالمعرفة  التَّربوييناهتم العديد من       الد ِّ

في المواضيع العلمية  الطُّالبالمفاهيم العلمية عند  حول الكثير مند مفاهيم بديلة وجو  إلى
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 & ,Posner, Strike, Hewson) لهذه المفاهيمتشكل عائقًا أمام فهمهم  الَّتيالمختلفة، و 

Gertzog, 1982; Hashweh, 1986; Driver, Squires & Rushworth, 1994; 

Sinatra & Pintrich, 2003;  1313 حصارمة،؛).     

راسةهذه  تيأتمن هنا  دور كبير في تحسين من بالغ األهمية لما له   لتبحث في موضوع الد ِّ

تعيق فهمهم  الَّتيللمفاهيم العلميَّة وتجنيبهم الوقوع في مشكلة المفاهيم البديلة  الطُّالبفهم 

 للمفهوم العلمي وتشوه تطورهم المفاهيمي. 

راسةهذه  هدفت  فتشخيص المفاهيم البديلة لدى طلبة  إلى الد ِّ في االساسي  الث امن الصَّ

لىتطوير أداة مناسبة لذلك، و بوتصنيفها،  الحيَّةالكائنات  تنوُّعموضوع   دراسة أثر استخدام ا 

هم وعلى تحصيلحول الموضوع البديلة   الطَّلبة مفاهيممقاطع فيديو مالئمة على تغيير 

راسةتوفر كما و . األكاديمي المفاهيمي  التَّغييرللمعلمين تساعدهم في عملية  استراتيجية الد ِّ

ائعة في موضوع أساسي في علم األحياء. كما وتجمع   راسةلبعض المفاهيم البديلة الش   الد ِّ

راسات  نَّ أالمفاهيمي والوسائط المتعددة )الفيديو(، علمًا ب التَّغييربين  تجمع بين  الَّتيالد ِّ

 المفاهيمي قليلة وخصوصًا في مواضيع علم األحياء. التَّغيير

 

راسةفي هذا الفصل تقوم الباحثة بعرض مشكلة  طارها  الد ِّ ي المرتبط بشكل مباشر النَّظر وا 

. كما الرئيسية لهذا الموضوع فكارلأل ختصرًا فاهيمي، حيث يتضمن عرضًا مالم التَّغييرب

. ويتم عرض هدف المفاهيمي التَّغييروتعرض أهمية الوسائط المتعددة في التعليم وفي عملية 
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راسة براز، و ومشكلة البحث الد ِّ راسةألهمية  ا   إلى تتم االشارة   ي، كماالنَّظر ومبررها  الد ِّ

راسةمحددات  راسةتستخدمها  الَّتيوتعريف بالمصطلحات  الد ِّ  .الد ِّ

 

راسةومشكلة  ي النَّظر اإلطار  1:1   الدِّ

موجود على هذه األرض وفي هذا العالم الطبيعي المليء بالحوادث  انسنطالما اإل    

والحصول على  سرار هذا العالمل كشف أاو تشده وتثير فضوله، ستراه يح الَّتيوالظواهر 

ابقةه أفكار سئلة مستعينًا بخبراته و إجابات لما يطرحه ذهنه من أ وجهة هذا ينسجم مع و   .السَّ

من قبل ، هايتم بناؤ ية انسنالمعرفة اال نَّ أ واكتساب المعرفة حيث ترى  البنائية في التعلم النَّظر

معايير معرفية، ولكنهم يختبرون العالم من  وأمعرفة ل حاملينطفال ال يولدون األ، فانسناال

ويطورون  خاصة والفريدة.يفسرونها بطريقتهم ال الَّتيجارب حولهم، فيخضعون لسلسلة من التَّ 

ابقةمعرفتهم   ظرية البنائية علىالنَّ  ، كما وتؤكد(Muller, 2008مع كل تجربة جديدة ) السَّ

 ,Ampplefied, Huber & Moallem)عنصر فعال في عملية بناء المعرفة المتعل ِّم نَّ أ

2001). 

 

البنائية خارجية المنشأ واع للبنائية، وهي: نأثالثة  (Moshman, 1982)" انحدد "موشم

Exogenous والبنائية داخلية المنشأ ،Endogenous والبنائية جدلية المنشأ ،

Dialecated. ن يبنون ويطورون أطرهم يالمتعل ِّم نأفترى للبنائية خارجية المنشأ  بالن ِّسبة

هني لبنائية داخلية ايختبرونها في البيئة المحيطة بهم. أما  الَّتية اعتمادًا على الحقائق الذ ِّ
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ن يبنون معرفتهم من خالل يالمتعل ِّم نَّ أاخلية، وترى الدَّ  المتعل ِّمز على بناءات المنشأ، فترك ِّ 

( 1977؛ 1970) بياجيه أفكارتحدث بداخلهم، وهي تعتمد على  الَّتيالتناقضات المعرفية 

 إلىيصل  ان المتعل ِّمل فيه او حيث تثار البناءات المعرفية من خالل صراع ذهني داخلي يح

هني انحالة من االتز   جماعية. او، ويتم حل الصراع من خالل نشاطات اكتشافيه فردية الذ ِّ

أصل بناء المعرفة هو التفاعل  انالبنائية االجتماعية، فترى  اوجدلية المنشأ أما البنائية 

عكاسًا ألعمال ان. وتعتبر البنائية االجتماعية المتعل ِّماالجتماعي وخصوصًا بين المعلم و 

بنائية، حيث تركز على أهمية الجيل الثاني للمن أهم وجهات ، وتعد (1978)"فيجوتسكي" 

هنيالتطور   & Ampplefied, Huber)  ثقافيضمن سياق اجتماعي تاريخي  الذ ِّ

Moallem, 2001).  ابقةفالبشر يبنون معرفتهم الخاصة اعتمادا  على معرفتهم ويحدث  السَّ

ماطًا مستقرة نسبيًا ان ون لمعرفتهم يطور . وفي عملية بنائهم ثقافي سياق اجتماعيذلك ضمن 

 .(Hewson, 1992) يستعملونها للوصول لهذه المعرفة الَّتيمن المعتقدات والطرق 

 

لدى  ابتةثالو الملحوظة والمتكررة  تفسير المفاهيم البديلة إلىالبنائية  النَّظرتقود وجهات 

المقبولة علميًا، كما  فكارتتعارض مع األللعالم الطبيعي من حولهم  الطَّلبة. فتصورات الطَّلبة

 & Champange, Klopfer) مة للتغيير، كنتيجة للتعليم التقليدياو ها ثابتة ومقنأو 

Gunstone, 1982  كما ورد فيHewson,1992 .)  كما وركزت البنائية على أهمية

يمتلكها كل طالب  الَّتيالمفاهيم  نَّ أفي تحقيق التعلم الناجح، و  المتعل ِّمتصرفات وسلوكيات 
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المفاهيم  نَّ أ، و تعد فريدة حيث يتم بناءها بشكل فردي، وال توجد طريقة للمقارنة فيما بينها

ابقة  للمتعلم هي أساس عملية التعلم. السَّ

 

هنيظهر خالل الثَّورة  الَّذيالمفاهيمي  التَّغييرحول  النَّظرتصف وجهات  ائل او  في ةالذ ِّ

مسبقة  أفكارللمدرسة مع  الطُّالبكيف يأتي  القرن الماضيالسبعينات والثمانينات من 

جسور لتعلم  اوقد تكون دعامات  الَّتيحول العالم من حولهم، و  بديلة اوسطحية  ومفاهيم

نشطون لمعرفتهم  بناؤون ون المتعل ِّمف، (Sinatra & Pintrich, 2003)المفاهيم الجديدة 

ابقةيبنون المعرفة الجديدة اعتمادا على المعرفة حيث الخاصة   قد الموجودة لديهم، وهذه السَّ

 الَّتيالمعرفة  نَّ أتعد حقيقة مرغوبة وفي نفس الوقت مشكلة حقيقية. تنشأ المشكلة من حقيقة 

ق الفهم. ونتيجة الطُّالبالمدارس غير متوافقة مع المعرفة الفطرية لدى تدرس في  ، مما يعو ِّ

 التَّغييرضرورية وتسمى عملية  الطُّالبتنظيم المعرفة الموجودة لدى  إعادةلذلك، تعد عملية 

علم من وجهة النظر هذه يعتبر عملية تغيير الي فالتَّ التَّ ب، و (Read, 2004)المفاهيمي 

 .مفاهيمي

 

يختلف الباحثون على التَّسمية المالئمة لهذه المفاهيم، فبعضهم يفضل استخدام مصطلح   

في تدريس العلوم،  ناهبيت الَّذيوجه يحملها والتَّ  الَّتيللفلسفة  وفقاً معين عن بقية المصطلحات 

 فمنهم من يسميها مفاهيم سطحية
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(Inagaki & Hatano, 2006; Korman, 2007) (naïve conceptions)  مفاهيم ،

 خاطئة، مفاهيم  (preconceptions)  (Reinfrieda & Tempelmanna, 2013)قبلية

(misconceptions) 

(Strike & Posner 1992; Read, 2004; Zirbel, 2004)  مفاهيم بديلة  وأ

(Hashweh,1986)  (alternative conceptions) 

 خاطئةمفاهيم  العديد من الباحثين يعترضون على مصطلحن أ  شارةاإله تجدر نَّ على أ

(misconceptions) يعب ِّرون عنها منطقية، أما  الَّتي فكار، األالطُّالبمن وجهة نظر  نَّ أل

طحية (preconceptions)مصطلح المفاهيم القبلية   naïve)، المفاهيم السَّ

conceptions)  والمفاهيم البديلة  ،(alternative conceptions)  قد تم اقتراحها ف

خصية  الطُّالبكمصطلحات تعبر بشكل أفضل عن آراء  هي على خالف مع  الَّتيالش 

مع ،(Read,2004كما ورد في   (Sneider & Ohadi,1998يات العلميَّة الحديثةالنَّظر 

أكثر تحديدًا،  هنألالكثير من الباحثين يفضلون استخدام مصطلح المفاهيم البديلة،  نَّ أ

ا انويصف مفاهيم محددة غير مرتبطة بشكل واضح بمجموعة أخرى من المفاهيم، وتكون أحي

ياق  تؤخذ فيه، وقد تؤدي لمفاهيم علمية مثمرة.  أما  الَّذيمنطقية وصحيحة ضمن الس ِّ

وجود إدراك خاطئ سببه علمي ويمكن التَّحكم فيه  إلىفيشير  الخاطئة مصطلح المفاهيم 

 الَّذيالبنائية للمعرفة والمفهوم المعاصر لطبيعة العلم  يةالنَّظر وتصحيحه، ولكنها تتناقض مع 

ح والخطأ في نتائج األبحاث العلميَّة )الخالد ي،   (. 1998يرفض مبدأ الصَّ
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تشكلها  إلىأدت  الَّتيالعوامل  وأاألسباب  نَّ أ الإمهما اختلفت التَّسمية لهذه المفاهيم     

للفرد وعوامل  بالن ِّسبةعوامل خارجية  إلىقسم هذه العوامل ت. متشابهةقد تكون  المتعل ِّمعند 

داخلية. من العوامل الخارجية، مناهج العلوم التَّدريسية، فهي غير مالئمة وال تراعي 

ابقةالمعارف  وأحاجاتهم  وأ الطُّالباهتمامات  من  السَّ شطة علمية غير واقعية نألهم، وتتضَّ

يتعلَّم قدرًا  نأ الط البمنهاج العلوم مكتظ ويطلب من  نَّ أالقيام بها، كما  الطُّالبال يستطيع 

تعمل مناهجنا على تقليد المناهج الغربية دون مراعاة قد كبيرًا من المفاهيم العلميَّة بسرعة، و 

تؤثر في تكوين المفاهيم  الَّتيلغة التَّعليم من العوامل الخارجية  نأاختالف الثقافات. كما 

يتكلم بها المعل ِّم تؤثر بطريقة  الَّتيالبديلة، فلغة التَّدريس قد تختلف عن اللُّغة األم، واللَّهجة 

لها. وتؤثر استراتيجيات وطرائق  الطُّالبواستيعاب   غير مباشرة على بناء المفاهيم العلميَّة

بحد  .  ويعتبر معلم العلومالط البعلى بناء المفاهيم العلميَّة لدى  ريس التَّقليدية أيضاً الَتد

تكون  قد المعلمين بعض ، فمؤهالتالطُّالبذاته سببًا من أسباب تكون المفاهيم البديلة عند 

اخلية ضعف  هم ضبع ىدون المستوى، ولد  الَّتيفي فهم المفاهيم العلميَّة. أما العوامل الد 

للتعلم وميوله  الط البتتمثل بدافعية  الط البتؤثر في تكوين المفاهيم العلميَّة وبنائها لدى 

زيتون، ) م المفاهيم العلميَّةلتعلُّ ه مدى استعدادو   واهتمامه بالعلوم واتجاهاته نحو العلوم

1331) . 
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 المفاهيمي التَّغيير 1:1:1

فاعل بين المعرفة معرفته الجديدة  من خالل التَّ  الفرد  يبني نَّ أم موذج البنائي للتعلُّ يدعي النَّ  

ابقة علم عندما يحدث تغيير في المعرفة والخبرات  ومالحظاته المستمرة،  ويحدث التَّ   السَّ

ابقة كيل للبناء المعرفي القديم  تش  إعادة او، وذلك عن طريق تزويد الفرد بمعرفة جديدة السَّ

 البنائية كعملية تغيير مفاهيمي ظريةالنَّ  علم حسبالي يعتبر التَّ ، وبالتَّ (1311)أبو عاذرة، 

 (.1313)حصارمة، 

 

راسةالمفاهيمي من ميادين  التَّغييريعد   انلها، او األساسية في تعلُّم العلوم ألسباب عديدة،  الد ِّ

المفاهيمي يعارك أعمق  التَّغيير نَّ أالعلميَّة أهمية يعتبر تعلمها صعب جدًا، كما  فكارأكثر األ

المفاهيمي ليس مهمًا لتعليم العلوم فقط، بل أيضًا  التَّغييرديمومة. و  يةالنَّظر وأكثر القضايا 

حدثت  الَّتيورات العلميَّة وتاريخ وفلسفة العلم، فالثَّ   ي وعلم المعرفةانسنتطور العقل االلمهم 

 ,Diessa)في تاريخ العلم ن وكوبرنكس ودارون تعتبر من التحدياتتبسبب كل من نيو 

2005). 

 

راسات    وعلم الن فس   المفاهيمي من منظور تعليم العلوم التَّغييرتبحث في  الَّتيتركز الد ِّ

وتركز على الوسائل  ، المتعل ِّمالمعرفي على تمثيل البنية المعرفية الموجودة لدى  التطوري 

 انوطرق التدريس. وبالتالي ف  المتعل ِّمتسهل تغيير هذه المفاهيم من خالل  نأيمكن  الَّتي

المدرسة هي  نَّ أالمفاهيمي لدى األطفال، اعتمادا على  التَّغييرعلى المدرسة تسهيل عملية 
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بشكل  الطُّالباشراك  نَّ إ د.المفاهيمي وبشكل مقصو  التَّغييريعزز فيه  نأيجب  الَّتيياق الس ِّ 

تغيير أعمق  وأطول أمدًا. ويمكن وصف  إلىالمفاهيمي قد يؤدي  التَّغييرمتعمد في عملية 

المفاهيمي المقصود كهدف موجه وبدء واعي وعملية تنظيم للعمليات المعرفية وفوق  التَّغيير

المفاهيمي دائما بشكل  التَّغييرالمعرفية والمحفزة إلحداث تغيير في المعرفة.  ولكن ال يحدث 

 التَّغييرلحصول هذه العملية، ف  المتعل ِّمبدون وعي  التَّغييرًا  يحدث انمقصود، فأحي

ائع في عملية التَّعلُّم داخل   & Sinatra)خارج المدرسة  اوالمفاهيمي غير المقصود هو الش 

Pintrich, 2003). 

 

   المفاهيمي التَّغييرحدوث  لياتآ 1:2:2 

وعادة ما يتم العمل العلمي  ،المفاهيمي  في العلوم التَّغييرن في تامميز  انمرحلت هناك    

تنظم  الَّتيهذه االلتزامات المركزية تنظم البحوث،  الَّتيلتزامات المركزية الاعلى خلفية من 

امل معها، وتحديد معايير البحوث تعر ف المشاكل وتكشف عن استراتيجيات البحث للتع

لتزامات المركزية االالمفاهيمي يحدث عندما تتطلب هذه  التَّغييرمن  الثَّانيةالمرحلة  للحلول.

وطرق  مفاهيم يكسبوا نأعديل فيواجه العالم تحدي الفتراضاته األساسية. والعلماء يجب التَّ 

المفاهيمي   التَّغييرعلى هذا الن وع من  (Kuhn, 1970) "  كون "جديدة لرؤية العالم. وأطلق 

المفاهيمي في  التَّغييرماط  مماثلة من نأهناك  . (Posner et al.,1982) “ةالثورة العلميَّ ”

 الظَّواهرعامل مع مفاهيم موجودة لديهم للتَّ  الطُّالبيستعمل  ان، ففي بعض األحيالتَّعلُّم

"  التَّمثُّلالمفاهيمي وتسمى " التَّغييرلى من و الجديدة، هذا البديل في المرحلة اال
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"Assimilation " الب غير كافية لفهم بعض ة للطُّ المعرفة الحاليَّ  اناألحيولكن في كثير من

تنظيم للمفاهيم المركزية. وهذا  إعادةيحدث  اوالجديدة بنجاح، وبالتالي تستبدل  الظَّواهر

هي  والموائمة التَّمثُّلو   " Accommodation"مة ءالمفاهيمي يسمى الموا التَّغييرالن مط من 

 اكلما تعلمو  األطفال نَّ أب بياجيهيرى  حيث (Posner et al., 1982). بياجيه أفكارمن 

 هذه  فالتكيُّ  عمليةوتسمى ، معها تكيفاً  كثرأ ون صبحي همانف بيئتهم عن المزيد

وائم ي وأ يضبط وبذلك ما تجربة يتمثل الفرد عندما يحدث هذا.  ”Equilibration”التوازن 

المعلومة من البيئة المحيطة تتفاعل مع البيئة المعرفية  نَّ أبنيته المعرفية معها. حيث 

، وتحدث عملية الموائمة عندما تتغير البنية المعرفية لتصبح أكثر المتعل ِّمالموجودة لدى 

ذا نيعتمد فقط على البيئة، بل يعتمد على الب تطورًا. وما يتم تمثله ال ية المعرفية للمتعلم، وا 

لم يوجد  انلمعلومة، و ديدة والبنية المعرفية كبيرًا، فلن يتم تمثل لالتنافر بين المعلومة الج انك

تنافر، فسيتم تمثل المعلومة ولكن من دون أي تغيير في البنى المعرفية. ومن خالل عمليات 

ابقة  يدة تندمج مع البنى العقليةجد ازن، تتطور بنى عقليةالتوازن واختالل التو   ,Driver)السَّ

1983) .    

  

الجديدة اعتمادا على المعرفة  والمفاهيم معرفةال ييبنفلمعرفته الخاصة  نشط ءبنا المتعل ِّم

ابقة ابقةوالمعرفة  دون المفاهيم ومن .(Read, 2004) هالموجودة لدي السَّ  الموجودة لديه، السَّ

 انومن المهم مالحظة ، يريد تعلمها الَّتييسأل عن الظاهرة الجديدة  نأ المتعل ِّمال يستطيع 

ترتبط  نأالجديدة، هذه المفاهيم يمكن  الظَّواهرللفرد هي الوسيلة لفهم  المفاهيم المركزية
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ابقةبالخبرات  تجعلها  تبدو واضحة بشكل حدسي وتجعل المفاهيم  الَّتيوالصور والن ماذج  السَّ

 .(Posner et al.,1982)فقط ولكن غير مفهومة تقريبًا  بديلةالمتنافسة ال تبدو 

 

روط المهمة   تحدث عملية  انتنفذ  قبل   انيجب  الَّتيهناك العديد من الظروف والش 

يكون عدم اكتفاء في المفاهيم الموجودة، فالعلماء  ان: والً أ ،  ”accommodation“الموائمة 

بعدم فعالية غيره،  ا ال يرجحون القيام بتغيرات جوهرية في مفاهيمهم حتى يقتنعو  الطُّالبو 

شاكل. أحد فقدت الثقة لحل الم الَّتيو   يكون مخزن من األلغاز غير المحلولة انفالفرد يجب 

اذة حيث ال يستطيع  المصادر الرئيسية لعدم االكتفاء بالمفاهيم الموجودة هو الحاالت الش 

يكون المفهوم  نأيًا: يجب انيتمثل المفهوم الجديد مع المفاهيم الموجودة لديه. ث نأالفرد 

يكون الفرد قادرا على فهم كيف يمكن هيكلة الخبرة من خالل مفهوم  انالجديد واضحًا، و 

يظهر المفهوم  نأ: يجب يكافئ عملية الموائمة. ثالثاً  وأ جديد، لكن وضوح المفهوم ال يعادل

ابقةالجديد معقواًل من البداية، ولديه القدرة على حل المشاكل الواردة عن المفاهيم  . له السَّ

يتفق مع المعتقدات الميتافيزيقية الحالية وااللتزامات ويكون المفهوم الجديد معقواًل عندما 

المعارف  وأيات النَّظر يكون متسقًا مع  افتراضات المرء األساسية، وعندماالمعرفية، أي 

ابقةالخبرة و األخرى  وعندما يجد الفرد خلق صور للمفهوم، للفرد، وعندما يمكن الفرد من  السَّ

اذة. رابعًا: يجب على المفهوم الجديد  مفهوماً  جديدًا يستطيع حل المشاكل مثل المفاهيم الش 

  . (Posner et al.,1982)واستقصاء مثمرةية وضع برامج بحوث انامك إلىشير ي نأ

 وأعدم اكتفاء  حدوث نَّ أ  (Posner, et al., 1982)يرى "بوزنر" وزمالؤهفي هذا السياق 
 :في هذه الظروفيحدث إال إذا  انالموجودة، ال يمكن  قناعة عن المفاهيم
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 الَّتيكنتائج استثنائية عن مفاهيمهم  التَّجريبية النَّتائجلماذا تظهر  الطَّلبةيفهم  نأ: الً و أ
 ؛يمتلكونها

الموجودة لديهم بين المفاهيم  ماه من الضروري التوفيق نَّ أ الطَّلبةيعتقد  نأ: ياً انث
 والمستجدات؛

 يحملونها؛ الَّتيبالحد من التضارب بين المعتقدات  الطَّلبة: التزام ثالثاً 
 ,.Posner, et al) ناجحة غير الطَّلبةلة تمثل المعرفة وفق مفاهيم او تظهر مح نأ: رابعاً 

1982). 
      

بالبيئة من حوله تؤثر في اختيار المفاهيم  المتعل ِّقةالمفاهيم الحالية للشخص والمفاهيم  نَّ إ

واعها هامة في عملية الموائمة، وتتصل بشروط  نأالمركزية الجديدة. والمفاهيم الحالية ب

واع نأم العلوم، ومن في تعلُّ  الطُّالبتواجه  الَّتيالمفاهيمي  في مواجهة الصعوبات  التَّغيير

 هذه المفاهيم:

واذ  -1 الن اقصة في فكرة معينة هي جزء مهم في فهم : فالخواص (Anomalies)الش 

 المفاهيم الجديدة.

تفيد في اقتراح  نأويمكن   (Metaphors): واالستعارات (Analogies)المقارنات  -1

 جديدة وجعلها مميزة. أفكار

قد  الَّتيو  (Epistemological commitments) الفلسفية لتزامات المعرفيةاال -3

، فمعظم الحقول لديها رؤية خاصة (Explanatory ideals)تكون نماذج تفسيرية 

قد تكون  وأناجحًا في هذا الحقل،  على ما يعتبر تفسيراً  تركز الَّتيلبعض المواضيع 

 لتزامات المعرفية آراء عامة حول طبيعة المعرفة.اال
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بالن ظام  ةالمتعل ِّقالمعتقدات والمفاهيم الميتافيزيقية،  فالمعتقدات المفاهيمية عن العلم و  -1

 انعدم العشوائية  في الكون،  تعتبر مهمة في األعمال العلميَّة ويمكن  وأ والتماثل

تقبل التفسيرات  اوترفض  انبدورها يمكن  الَّتيالمعرفية و  النَّظروجهات  إلىتؤدي 

العلميَّة . أما المفاهيم العلميَّة غالبًا ما يكون لها جودة ميتافيزيقية في المعتقدات 

 حول نهاية العالم ومحصنة من التفنيد التجريبي المباشر.

 Posner et) معارف أخرى، كالمعارف في مواضيع أخرى، والمفاهيم المتضاربة -1

al.,1982). 

 

توفرها البيئة  الَّتيهذه المفاهيم  نأ  (Strike & Posner, 1992) "بوزنر""سترايك" وويرى 

يمتلكها  الَّتيية، فهي توفر مخزون من النتاجات المعرفية وجبيداغ تبعاتالمفاهيمية لها 

الت للتغيير تقترح تسهي وأيضاً يأخذها المعلم بعين االعتبار.  نأيجب  الَّتيو  المتعل ِّم

 م. يستخدمها المعل ِّ  نأيجب   الَّتيو  المفاهيمي

      

في موضوع المفاهيم البديلة ووصفها بالثبات، فهي  (1221بحث الحشوة )ياق في نفس الس ِّ 

تمامًا بل تصلح  بديلةليست وتفاعله مع العالم من حوله، وهي ناتجه عن خبرات الفرد 

استخدامها في صبح تنشأ هذه المفاهيم نتيجة تكرار عامل مع بعض المواقف الحياتية، و للت

 استخدامها تلقائيًا وبشكل غير واٍع، وهناك عوامل تساعد على بقائها  كاستعمال المعلم لعدة

طالع المعلمون على المفاهيم المسبقة لدى الت الميذ قبل إمفاهيم لتفسير موقف معين، وعدم 
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قة في الت قييم، كما  غة تساهم في ثبات هذه والل   المعتقدات نَّ أتدريسهم محتوى م عين وعدم الد 

 المفاهيم البديلة. 

 

  اآلتية:ساسية ات األللتغيير المفاهيمي يقوم على الخطو  نموذجاً ( 1221)الحشوة  اقترحكما 

ابقةالمعرفة الجديدة بشكل منظم، مع مراعاة المعلم المادة العلمية  يقدم -1  ،الطُّالبعند  السَّ

مفهومة ومعقولة الجديدة بحيث تكون المفاهيم  تعد مهمة لتعلم المادة الجديدة، الَّتيو 

 .البومثمرة للط

خلق وذلك بمعين، حول موضوع  الطُّالب يمتلكها الَّتيللمفاهيم البديلة المعلم مواجهة  -1

ظهار التناقض إل الجديدةالعلمية البديلة والمفاهيم  بين المفاهيم الط البصراع ذهني عند 

عدم للشك و ل الط البيدفع مما  ،القصور في المفاهيم البديلةب انجو  اوالعيوب  او بينهما

 .اتغييره إلىمما يدفعه يحملها  الَّتييم مفاهالبالرضى  وأاالكتفاء 

سئلة طرح األإتاحة الفرصة للطالب لعن طريق المفاهيمي  التَّغييرعملية المعلم لتسهيل  -3

هنيترتيب بناهم  عادةإلهم حول هذا الموضوع انوالنقاش والتعبير عما يدور في أذه ة الذ ِّ

حيحبما يتناسب مع المفاهيم العلمية وتعديلها   .ةالصَّ

 

نموذج "بوزنر"  ق مع او يتس للتغيير المفاهيمي  (1986)نموذج الحشوة نَّ هنا أ ةشار تجدر اإل

 التَّغييرلكن يكمن االختالف بينهما في تسلسل خطوات  (Posner et. al., 1982)وزمالئه 

قبل مواجهة  الطُّالبفاهيم العلمية على لما (1986) المفاهيمي، فيطرح نموذج الحشوة 
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فيواجه المفاهيم    (Posner et al.,1982)مفاهيمهم البديلة، أما نموذج "بوزنر" وزمالؤه

 (.1222ثم يطرح المفاهيم العلمية )الخالدي،  الطَّلبةالبديلة لدى 

 

ياق في دور البيئة المحيطة والس   Driver, 1988)) ”درايفر“بحثت في سياق متصل، 

 لتها في دراستها؛او تن الَّتيالمفاهيمي. ومن األمور  التَّغييراالجتماعي في عملية 

حقائق  العلوم عبارة عن انيميلون للتفكير ب الطُّالبلعملية تعلمهم، ف الطُّالبدراك إ اًل:و أ 

لتعلمهم  تساعدهم على تقدير  الطَّلبةتشجع تأمل  الَّتيمنفصلة، ولكن استراتيجيات التعلم 

المفاهيمي وبناؤهم المترابط للمعرفة العلمية، وخصوصًا االستراتيجيات  التَّغييرأهمية عملية 

هذه  وتشمل أيضاً كما  ته،وفي نهاي  هم في بداية التعلمأفكار يقارنون بين  الطَّلبةجعل ت الَّتي

حيث يتم فيها  ،وجهبالتَّ وتسمى هذه المرحلة   على سجالت فردية للمتعلم.  االستراتيجيات

 للموضوع. الطُّالبتباه واهتمام انثارة إ

ابقةمفاهيمهم  الطُّالبيدرك  نأفمن المهم ببنية المعرفة،  الطُّالبدراك إ: ياً انث وال يكفي  السَّ

يتم  (elicitation) االنتزاعمرحلة خالل . الطَّلبةيحملها  الَّتيدراك المعلمين للمفاهيم البديلة إ

الخاصة، عادة يتم ذلك في مجموعات صغيرة، حيث يطلب من كل  الطُّالب أفكارمناقشة 

فأي طريقة اخرى ثم عرضها على بقية أو ها عى ملصق أفكار مجموعة تمثيل  . الصَّ

 إعادةمرحلة  (elicitation)ويلي مرحلة  .الطُّالب أفكاروسيظهر التشابه واالختالف في 

تستلزم استراتيجيات متنوعة، من  الَّتيو  تعد جوهر المخطط المعرفي الَّتي، و فكارألابناء 

الفرص للطالب  رس يوفرتسلسل الدَّ  نَّ أكما  .لعمليات صراع ذهني الطُّالبضمنها تعرض 
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هاية تعطى الفرصة لمراجعة عملية لتجريب وتطبيق المفاهيم الجديدة بطرق مختلفة. وفي الن ِّ 

 حصلت. الَّتيالمفاهيمي  التَّغيير

 مبكراً  الط البثالثًا: توفير بيئة تعليمية  آمنة غير مهددة للطالب، فمثاًل إذا تم تقييم جهود  

 ولذلكه ستتوقف عند هذه النقطة. فكار تجربته أل ان، فالطُّالبمن قبل أحد  وأم من قبل المعل ِّ 

،  وال يسمح ألحد بالتعدي عليه فكرياً بحرية تامة ه أفكار عن يعبر  نأي سمح للطالب  نأيجب 

توفر  الَّتيالبيئة  ن  أكما و ملصقات وغيرها.  وأمنظمة من خالل مجموعات  ويتم ذلك بصورة

البديلة، تعتبر بيئة داعمة  والحجج النَّظر وجهات في النَّظرهم و أفكار الفرص للطالب لمناقشة 

  (.(Scott, Asoko & Driver, 1991للتغيير المفاهيمي 

هم أفكار من عرض  الطُّالبهمية توفير الفرصة للعمل ضمن مجموعات، لتمكين : أ رابعاً 

حول موضوع  فكارعرض األ وأتتضمن نقاش قد النشاطات ضمن المجموعة و الخاصة. 

يل الخبرات، تطبيق المفاهيم في مث، تطوير نماذج لتفكارمعين، ابتكار خبرات الختبار األ

 مهمات عملية. 

الب للطَّ  بالن ِّسبةذات معنى  الط البيزود بها  الَّتيعليمية تكون المهمات التَّ  نأيجب خامسًا: 

 .(Driver, 1988) ومرتبطة بحياته اليومية

ليه المفاهيمي كإطار نظري تستند إغيير للتَّ طار المفاهيمي والفلسفي فيما سبق تم تقديم اإل 

راسةذه ه طار المفاهيمي كإ التَّغييرة ودورها في وسائط المتعددعلى ال أيضاً تستند ، ولكن الد ِّ

ظري المتعلق بالوسائط المتعددة يتم عرض اإلطار النَّ الي في الجزء التَّ . نظري مساند لها
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 المفاهيمي. التَّغييرمكانية مساهمتها في عملية وا  

 

 المفاهيمي التَّغييرالوسائط المتعددة و 1:2:3 

عملية تسهيل  في  في المساهمة لوسائط المتعددةاالي تتم مناقشة مدى قدرة جزء التَّ في ال

 ين.المتعل ِّملدى  المفاهيمي التَّغييرعملية حدوث 

 Neo, 2009)   & (Neoالتكنولوجيا على قائمة ةبنائي يةتعلم بيئة  المتعددة الوسائط وفرت 

. فسهمنأالمشاركة الفعالة واكتشافهم للمعرفة ب طريق عناكل المش حل الطُّالبيستطيع  حيث

 كل نتمك ِّ   المتعددة للوسائط فاعليةالتَّ  الطبيعةف. ركثأ فعاليةب جديدة معارف تعلم سهلكما وت

 &Neo)حيوي وممتع للمتعلمين  رسمي غير جو في معاً  العملمن  ينالمتعل ِّمو  المعلمين من

Neo, 2007). وكذلك اناألقر  من مالتعلُّ الوسائط المتعددة  وتعزز تشجع ذلك، على ةو عال 

 .الفردي اإلبداع

كتشكل  العلمية مواضيعفي بعض ال الطُّالب تعلمعلى  المتعددة الوسائطتم دراسة أثر  

موضوع الوسائط المتعددة من حيث  لاو تن تم ما نادراً  ولكن البحار، أعماق وموجات ،البرق 

وخصوصًا في  (Muller, Sharma & Reimann,2008)  البديلة المفاهيمتأثيرها على 

 هايمكن ترنتناإل عبر المتعددة الوسائط انَّ  إلى وتم اإلشارة .(Poehnl, 2010) األحياءعلم 

ن ت نأ  من ذلكو  ستويات،م  ال جميع مع الطُّالب لدى المفاهيمي التَّغيير عوتشج ِّ  كثيراحس 

 & Muller, Sharma) لة تعديلها او ومح البديلة المفاهيم مناقشة خالل

Reimann,2008).  الوسائط المتعددة؟ وما األساس النظري لها؟ولكن ما هي 
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ه التَّعلُّم من الكلمات والصور، ويعرف التَّعليم نَّ أعرَّف التَّعلُّم بالوسائط المتعددة على ي   

تعزيز التَّعلُّم. الكلمات  إلىتهدف  الَّتيه تقديم الكلمات والصور نَّ أبالوسائط المتعددة على 

اشة  نأيمكن  تكون ثابتة  نأ)سرد(، والصور يمكن محكية  وأتكون مطبوعة كنص على الش 

سوم ديناميكية مثل الرُّ  وأالخرائط،  وأور ية والصُّ انسوم البيوضيحية والرُّ سوم التَّ مثل الرُّ 

 (.Mayer & Moreno, 2003وضيحية التفاعلية )سوم التَّ الرَّ  وأالمتحركة والفيديو، 

 

بدأ مع ظهور نظرية فقد ي للوسائط التَّعليمية المضمنة في التَّعليم النَّظر  والمبرر األساس أما 

فالبشر يمتلكون   (Paivio,1986)و" يفي"لبا  ”Dual coding theory“ التلقي المزدوج

تخزن في  الَّتيالمعلومات  نَّ أمعية والبصرية، و لمعالجة المعلومات السَّ  انمنفصلت انقنات

تخزن في نظام  الَّتيوالبصرية يتم االحتفاظ بها بشكل أفضل من المعلومات  فظيةاللَّ  الذَّاكرة

يات المرتبطة بالوسائط المتعددة نظرية النَّظر . ومن (Clark & Paivio, 1991) ذاكرة واحد

هني العبء  تشجع  اتتوجيهتوفير  إلى تهدف الَّتيو  ”Cognitive Load Theory “الذ ِّ

 & Sweller, van Merrienboer) الفكري هم أداء نتحس ِّ شطة نأخراطهم بانو  الطُّالبتعلم 

Paas,1998).  ر الفهم والتعلم وحل المشكالتتعليمية تيس ِّ تصاميم بناء  إلىكما وتهدف 

هنيوتقلل العبء  وال يمكنها العاملة محدودة  الذَّاكرةسعة  نَّ أية النَّظر وتفترض هذه   .الذ ِّ

راسية على فإذا احتوت المادة الد ِّ  ،في نفس الوقتالمعلومات معالجة سوى عدد قليل من 

الكثير من المعلومات، فال يمكن للذاكرة العاملة، معالجة هذه المعلومات في نفس الوقت، 
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غير  فهي طويلة األمد الذَّاكرةسعة أما . (Sweller et. al., 1998)الي يصعب فهمهاوبالتَّ 

 Sweller et. al., 1998; Pollock, Chandler)بشكل فعالمحدودة  ويمكن استخدامها 

& Sweller, 2002) 

 

هنيالعبء ولكن ما هو  هني؟ العبء الذ ِّ  الذَّاكرة على فرضت الَّتي كمية المعلوماتهو  الذ ِّ

هناك  نَّ أ (Sweller, 2005)ويرى "سويلر" .  (Sweller, 1998)في الوقت ذاته العاملة

هنيللعبء واع نأثالثة  هنيعبء ال اًل:و أ، الذ ِّ  "Extraneous cognitive"خارجي ال الذ ِّ

load”  العاملة،  الذَّاكرةتهمل حدود  الَّتيعليم غير المناسبة و بسبب تصاميم التَّ والذي ينشأ

هني العبء يًا:انث .ال لزوم له جهدًا إضافياً  المتعل ِّمحيث يبذل   "Intrinsic load" اخليالدَّ  الذ ِّ

العاملة في الوقت  الذَّاكرةلسعة  بالن ِّسبةوكميتها  وصعوبتها لمعلوماتوالذي يسببه تعقيد ا

هنيالعبء واع نأوع الثالث من ذاته. أما النَّ   بالموضوع لةوثيق الص ِّ  عبءالفهو  الذ ِّ

"Germane cognitive load"   والذي يحدث نتيجة الجهد المبذول في التعلم والناتج من

وثيق  العبءباألمثلة المتنوعة يزيد من  الطُّالبتوماتيكية، وتزويد و أبناء السكيما وجعلها 

. وتفترض نظرية  (Sweller, 2005)الصلة بالموضوع والذي يساعد في بناء السكيما

هنيالعبء  هنيالعبء يصمم ليقلل من  نأيجب  عليمالتَّ  نَّ أبشكل رئيسي  الذ ِّ الخارجي  الذ ِّ

 (Pollock, Chandler & Sweller, 2002)ال لزوم له  ذيالَّ  اكرة العاملةللذَّ 
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هنيالعبء  نظرية تعتمد   Cognitive Load Theory of)للتعلم بالوسائط المتعددة الذ ِّ

Multimedia Learning)  التلقي المزدوج  على نظرية(Dual theory) كما تعتمد على ،

علم الفعال بإصغائهم فالبشر ينخرطون في التَّ  (Active processing)المعالجة الفعالة 

مع معارف هذه التمثيالت  ون دمجيو  ،تمثيالت عقلية في هاينظمونف ،للمعلومات ذات العالقة

 .(Mayer, 2005)أخرى 

هنيالعبء هناك خمس عمليات في نظرية  ينخرط بها  نأللوسائط المتعددة، يجب  الذ ِّ

اًل، اختيار كلمات ذات عالقة و ألكي يحدث تعلم ذو معنى في بيئة الوسائط المتعددة.  المتعل ِّم

يًا، اختيار صور ذات عالقة بالموضوع انالعاملة اللَّفظية، ث الذَّاكرةبالموضوع لمعالجتها في 

عالقة  لها الَّتي واألصوات ينتبه للصور المتعل ِّمف .العاملة المرئية الذَّاكرةجتها في لمعال

م الصور يثالثًا، تنظيم الكلمات المختارة في نموذج  لفظي متماسك. رابعًا، تنظ. بالموضوع

مثيالت اللَّفظية والمرئية مع بعضها ومع التَّ ئي متماسك ثم دمج نموذج مر المختارة في 

ابقةالمعرفة  حكم في هذه نسيق والتَّ بالتَّ  المتعل ِّميقوم  نأاجحة تتطلب . والوسائط المتعددة النَّ السَّ

 .Mayer, 2005))الخطوات 

 

لتَّعليم المعتمد على الوسائط فا ثبتت الوسائط المتعددة مقدرتها على تحقيق تعلم أفضل،لقد أ 

تساعد على تعلم المزيد من المعلومات في وقت  الحاسوبالمتعددة والمتكاملة مع استخدام 

أقل من المحاضرات التقليدية وخصوصًا عندما تكون تطبيقات الوسائط المتعددة المعتمدة 

وتشجع  المتعل ِّم وتعرض المعرفة القبلية لدى المتعل ِّمتفاعلية وموجهة نحو  الحاسوبعلى 
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سهل وتنظم وتدعم عملية الوصول ، فالوسائط المتعددة ت  (Dual Coding)ي المزدوج  التلق ِّ 

 ،المفاهيمي التَّغييرعملية تسهيل حدوث كما وتساعد في  (Najjar,1996). للمعلومات

هنيعبء ال وتقلل  (Muller, Sharma & Reimann,2007)خارجيال الذ ِّ

“Extraneous cognitive load”  والذي ينشأ بسبب طرق التدريس التقليدية التي تهمل

 ,Sweller) يبذل جهد اضافي للتعلم ال لزوم له المتعل ِّمالعاملة وتجعل  الذَّاكرةحدود 

 مبررة ومفيدة فيتضيفها الوسائط  نأيمكن  الَّتي المعرفية حمولةال نَّ إف ذلك، ومع. (2005

 .(Muller, Sharma & Reimann,2007) الشائعة بديلةال المفاهيم دحض

 

نوات األخيرة بدأ ظهور الفيديو في الممارسات التَّ   ربوية كشكل جديد يمتلك قدرة هائلة في السَّ

، فالفيديو يعتبر مثااًل على الوسائط المتعددة (Najjar,1996)على تغيير التَّعليم لألفضل 

ها تشمل معظم نَّ أ(، كما Mayer & Moreno, 2003) ورتدمج بين الكلمات والصُّ  الَّتي

(. Muller, 2008كما ورد  Muller & Sharma,2005سمات الوسائط المتعددة األخرى )

يمتلكون مفاهيمًا بديلة في مختلف المواضيع  الطُّالب ن  أ إلىكما يشير األدب التربوي 

البديلة في مواضيع علمية العلمية،  وأثبت الفيديو مقدرته على تغيير بعض هذه المفاهيم 

 & Berk, 2009; Aziz, Mohamad, & Rahmat, 2011; Muller)مختلفة  )

Sharma,2007)  ، راسات نَّ أإال  المتعددة والوسائط المفاهيمي التَّغيير بين تجمع الَّتي الد ِّ

( Muller, Sharma & Reimann,2008; Poehnl, 2010) نادرة تكون  تكاد

طبيعة مادة  ن  بب ألقد يعود السَّ   .(Poehnl, 2010) األحياء علم مواضيع في وخصوصاً 
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 الطُّالبتعليم ال يمكننا عمل تجربة ل الكيمياء، فمثالً  وأألحياء تختلف عن طبيعة الفيزياء ا

 نجلب لهم نأ، وال يمكننا الثَّديياتالحوت من  ن  أ وأالفيروس ليس كائن حي،  ن  أ قناعهموا  

وبالتالي فقد يكون استخدام تفقس من البيض،  نأمنقار البط ليروا صغاره ترضع بعد  انحيو 

 بيعيفهو يزودهم برؤية شاملة لواقع المفهوم البديل في العالم الطَّ  ،الفيديو هو الحل األمثل

هنيالصراع  حالة من الطُّالبفيخلق لدى ، الذي هو عالمهم للمفهوم البناء  ا عادة، و الذ ِّ

حيحالعلمي، حيث يزودهم بالمفهوم العلمي    .الصَّ

راسةهذه  تيلهذا تأ  لتسد فجوة في األدب التربوي وتبحث في أثر استخدام مقاطع فيديو  الد ِّ

 ة وتصنيفها.مالئمة في تغيير المفاهيم البديلة في موضوع تنوع الكائنات الحيَّ 

 

  المفاهيمي باستخدام مقاطع الفيديو التَّغيير 1:2:4

 ;Posner et. al.,1982) المفاهيمي التَّغييرخالل مراجعة بعض نماذج من  

Hashweh,1986; Driver,1988)   َّمعلُّ وخصائص الفيديو وتأثيرها على عملية الت 

(Kearmey & Treagust, 1999; Muller, Sharma & Reimann, 2007; Yan 

Tsui & Treagust, 2007)  قامت الباحثة بوضع نموذج تستخدم فيه مقاطع الفيديو ،

هذا ، ويدمج دناهأ (1.1) الشكلكما هو موضح في  المفاهيمي التَّغييرالمالئمة في عملية 

 ,.Posner et. al) (1982 وزمالئه "بوزنر"،  (1986)الحشوة بين كل من نموذجالنموذج 

 .(Driver, 1988)ونموذج "درايفر" (Strike & Posner,1992) و" سترايك" و"بوزنر" 
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راسةذي وضع في هذه الَّ  نموذجلل وفقاً  المفاهيمي التَّغييرعملية تحدث   للخطوات  تبعاً  الد ِّ

 :اآلتية

  .في موضوع معينبديلة مفاهيم ل الطَّلبةامتالك  اًل:و أ 

مقطع  او للموضوع، فمثاًل يتم طرح سؤال، عرض صورة الطُّالبتباه واهتمام انثارة إيًا: انث

 وجهبالت   ، وتسمى هذه العمليةائن حي معين )من دون عرض معلومات(يع رف بك فيديو

(Driver, 1988).  

بشكل تبدأ  الطُّالبمن  فكارتزاع األانعملية  نَّ أب موذجويتميز هذا النَّ  تزاع،نثالثًا: عملية اال

بإجابة غيره من  الط البكي ال يتأثر لوذلك  ه لوحدهأفكار فردي، حيث يعبر كل طالب عن 

تزاع نوتكتمل عملية اال .يحملها عن موضوع معين الَّتييحدد الفكرة  نأ، ويستطيع الطُّالب

ه ضمن مجموعة صغيرة من أفكار بمناقشة طالب كل يقوم ، حيث ثقافي بشكل اجتماعي

ثم عرض اإلجابة  موضوع على ورقةالها عن أفكار يطلب من كل مجموعة تمثيل و ، الطُّالب

فعلى بقية   .(Driver, 1988) الصَّ

في هذه  يتمو (Posner et al., 1982; Hashweh, 1986) رابعًا: مرحلة عدم االكتفاء  

الرضى  وأفتتولد لديه حالة من عدم االكتفاء  ،يحملها الَّتي بالمفاهيم الط الب تشكيك المرحلة

هنيخامسًا: مرحلة الصراع  تغييرها. إلىمفاهيم مما يدفعه هذه العن  تكون قد  الَّتي، و الذ ِّ

هنيكمل مقطع الفيديو المالئم عملية الصراع بدأت مع نهاية مرحلة عدم االكتفاء، وي   ، الذ ِّ

بالمفهوم  ويعر ِّفهمبرؤية شاملة لواقع المفهوم البديل في العالم الطبيعي،  الطُّالبفيزود 

حيحالعلمي   .الصَّ
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ادسالمرحلة  إلىقد وصل  الط البيكون ومن هنا   بناء المعرفة، حيث  إعادةة وهي: السَّ

حيحالمفهوم العلمي  الط الب ىيتكون لد المفهوم  إلى الطُّالبأما في حالة عدم توصل  .الصَّ

حيحالعلمي  أكد من تحقيق فيستلزم القيام بعملية تغذية راجعة، لتصحيح الخطأ والتَّ  الصَّ

 المفاهيمي المنشود.  التَّغيير

ابعأما المرحلة  ، وتكون هي الخطوة جديدة من االستقصاءمثمرة و فهي: فتح مجاالت  ة السَّ

 .Posner et al.,1982)األخيرة كما في نموذج "بوزنر" وزمالئه 

 مثمرة للطالب. المفاهيم الجديدةتكون  نأفيتطلب منذ البداية  (1986)أما نموذج الحشوة  

على النقاش  الطُّالبع بيئة صفية آمنة تشج ِّ  تَوفُّرالمفاهيمي بمدى  التَّغييرتتأثر عملية و 

 ،الطُّالبومدى دافعية ، (Hashweh,1986; Driver, 1988)همأفكار والتعبير عن 

  .يمتلكها طالبهم الَّتيوالمفاهيم البديلة  يعلمونها الَّتي عليميةالمعلمين بالمادة التَّ  ومعرفة
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 :(1.1الشكل )

المفاهيمي باستخدام مقاطع  التَّغييرحصول  الباحثة لكيفية وفهم رؤية مخطط هيكلي يبين 

 الفيديو المالئمة.

تزاعناال  

 عدم االكتفاء

هني  الصراع الذ ِّ
مشاهدة 

مقطع 

فيديو 

 مالئم 

 التوجه 

  المفهوم البديل

 دافعية 

  الطُّالب

  بيئة تعليمية  آمنة

معرفة المعلم 

،  التعليمية بالمادة

وبمفاهيم الطَّلبة 

  البديلة

 التغذية

 الراجعة

 إعادة بناء المعرفة

 المفهوم العلمي الصحيح

 فتح مجاالت جديدة من االستقصاء
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راسة تكمن  نإومن هنا ف فالمفاهيم البديلة لدى طلبة  تحديد في مشكلة الد ِّ في  الث امن الصَّ

لىموضوع تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها، وتطوير أداة مناسبة لذلك، و  دراسة أثر استخدام  ا 

 الموضوع. هذاالبديلة في  هممفاهيمئمة على تحصيل الطَّلبة وتغيير مقاطع فيديو مال

 

 أهمية الدراسة وهدف البحث 1:1

بديلة  يشك ِّلون أثناء تعلمهم  صوراً  حيانفي كثير من األ الطُّالب نَّ أيشير األدب التربوي 

هم، مما يجعلهم يفهمون العلوم بشكل مغاير لما هو صحيح  انللمفاهيم العلميَّة في أذه

للعلماء، وهذا الفهم الخاطئ يؤثر على تطور هذه المفاهيم لديهم وعلى  بالن ِّسبةومقبول 

مة للتغيير. ومن هنا او ومقصورات ثابتة هذه التَّ  نَّ أ استقبال المعلومات الجديدة وخصوصاً 

طالب في مختلف المواضيع العلميَّة، وتطوير أهمية تشخيص المفاهيم البديلة للجاءت 

 ال، لفهم أفضل للعلوم.المفاهيمي بشكل فعَّ  التَّغييرناسبة إلحداث االستراتيجيات الم  

راسةتهدف هذه  فالمفاهيم البديلة لدى طلبة تحديد  إلى الد ِّ  تنوُّعفي موضوع  الث امن الصَّ

لىلذلك، و ، وتطوير أداة مناسبة وتصنيفها الحيَّةالكائنات  مقاطع فيديو  دراسة أثر استخدام ا 

وذلك بناء على ما   هم األكاديميالبديلة  وعلى تحصيل الطَّلبة مفاهيممالئمة على تغيير 

 يلي:  

  وتصنيفها من المواضيع األساسية في علم األحياء  الحيَّةالكائنات  تنوُّعموضوع

فكثيرة في  مفاهيمترتكز عليها  الَّتيو   الالحقة.وف الصَّ
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 الحيَّةالكائنات  تنوُّعفي موضوع  الطَّلبةوجود مفاهيم بديلة عند  علىاألبحاث  كيدتأ 

 وتصنيفها

(Trowbridge & Mintzes, 1988; Driver,Squires, & Rushworth, 

1994;  Chen & KU, 1998; Berthelsen, 1999; Kattman, 2001; 

Kubiatko & Prpokop, 2007)   

  تنوُّعافتقار األدب التربوي ألداة مناسبة لتشخيص المفاهيم البديلة في موضوع 

 وتصنيفها.  الحيَّةالكائنات 

  المفاهيمي واستخدام الوسائط المتعددة  التَّغييرتربط بين  الَّتياألبحاث ندرة

(Muller, Sharma & Reimann,2008; Poehnl, 2010 ) ًفي وخصوصا 

 (.  Poehnl, 2010) األحياء علم مواضيع

  أبحاث تدرس أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تغيير المفاهيم  توفرعدم

 وتصنيفها. الحيَّةالكائنات  تنوُّعالبديلة في موضوع 

 

  راسةتكمن أصالة كما  علىالمفاهيمي، فهو يستند  التَّغييرفي أصالة موضوع  الد ِّ

، وما زال يشغل اهتمام الباحثين المفاهيمي الوازنة التَّغييرالتعلم و  ياتظر نَّ العديد من 

اخنة، ويعتبر من الموضوعات نحتى اآل التَّربويين للبحث في سياق تعليم  السَّ

  .العلوم
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  راسة توفرو  التَّغييرعملية  استراتيجية تساعدهم في التَّربويينوالمشرفين  للمعلمين الد ِّ

ائعة في موضوع أساسي في علم األحياء وهو  المفاهيمي لبعض المفاهيم البديلة الش 

 احتوائهعلى  التَّربويينكد العديد من أا، والذي وتصنيفه الحيَّةالكائنات  تنوُّعموضوع 

 إلى التطرق  يتم لم موضوع ، وهوالطُّالب يحملها الَّتي البديلة مجموعة من المفاهيمل

العالم العربي على  في الباحثة( علم )في حدود به المتعل ِّقةمعالجة المفاهيم البديلة 

 .وجه العموم

  راسةول و يالمكتبة العلمية والتربوية بمقاطع فيد خرى تكمن في إثراءأهمية أ  لد ِّ

 من قبل الباحثة بحيث تناسب كل مفهوم من المفاهيم البديلة معظمها تمَ صم ِّ 

  وتعالجه.

نموذجًا للتغيير  استخدمتوتعد هذه الدراسة األولى من نوعها )في حدود علم الباحثة( التي 

"سترايك" و"هيوسن" "بوزنر" و،  (1986)الحشوة بين كل من نموذجدمج يالمفاهيمي 

 & Posner, Strike, Hewson)  (1221ونموذج"سترايك"و"بوزنر") و"جيرتزوج"

Gertzog, 1982; Strike & Posner, 1992)  "ونموذج "درايفر(Driver, 1988). 





راسةأسئلة  1:4  الدِّ

راسةتهدف هذه  فالمفاهيم البديلة لدى طلبة  تحديد إلى الد ِّ في موضوع االساسي  الث امن الصَّ

لىوتصنيفها، و  الحيَّةالكائنات  تنوُّع دراسة أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تغيير  ا 
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راسةل او تحبالتحديد  .الطُّالبالمفاهيم البديلة  وعلى تحصيل  اإلجابة عن األسئلة  الد ِّ

  اآلتية:الرئيسية الثالثة 

فيحملها طلبة  الَّتيما المفاهيم البديلة  .1 الكائنات  تنوُّع حول موضوع الث امن الصَّ

 وتصنيفها؟ الحيَّة

 المفاهيم البديلة في موضوعما أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تعديل  .1

فوتصنيفها لدى طلبة  الحيَّةالكائنات  تنوُّع  ؟الث امن الصَّ

تنوع  في موضوع الطُّالبما أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تحصيل  .3

فلدى طلبة  هاوتصنيف الكائنات الحي ِّة  ؟ الث امن الصَّ

 

راسةفرضيات  1:5  الدِّ

راسةتنبثق عن أسئلة  فالفرضيتان  الد ِّ  ريتان التاليتان:الصَّ

ر تفيد بحدوث تغيُّ   α ≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة إال توجد فروق ذات داللة  .1

في المفاهيم البديلة حول موضوع تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها بين المجموعة 

ست ر ِّ الَّتي د  ابطة الضَّ  ست باستخدام مقاطع فيديو مالئمة والمجموعةر ِّ الَّتي د   التَّجريبية

 .عائدة لمتغير طريقة التدريس ،قليديةبالطريقة التَّ 

بين المتوسطات  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

ر ِّسوان الَّذي التَّجريبيةالمجموعة  طَّلبةلعالمات الحسابية  باستخدام مقاطع فيديو مالئمة  د 



30 
 

قليدية، عائد لمتغير طريقة بالطريقة التَّ درسوا ن لَّذيبطة، ااالمجموعة الض ِّ  طَّلبةو 

 دريس.التَّ 

 

راسةتعريف مصطلحات  1:6  الدِّ

تكون بعض  الَّذيالمفهوم  إلىيشير  :(alternative conception)المفهوم البديل 

 وأعادة في واحدة التناقض يظهر و به متناقضة مع المفهوم المعتمد من قبل العلماء، انجو 

ما ينطوي على أكثر من مفهوم.  ه غالباً نإالي فوبالتَّ ، من العالقات مع المفاهيم األخرى أكثر 

ة والثبات عبر انبديلة لها بعض المت أفكارهناك  انونتحدث فقط عن المفاهيم البديلة إذا ك

راسةوفي هذه  .(Thijs & Berg, 1995)العمر ومستويات التَّعليم  يكافئ المفهوم البديل   الد ِّ

(alternative conception)  المفهوم الخاطئ(misconception)  من حيث المعنى 

 أينما ورد.اللة والدَّ 

حيث يجب على لية، و ل تقدير لما يشكل الصعوبة األو أجسد مصطلح ي    المفاهيمي: التَّغيير

بداًل من  التَّغييرركيز على الي التَّ وبالتَّ   القديمة، فكاراأل جديدة في سياق أفكاربناء  الطُّالب

  .(Disessa,2012)سيط ركيز على االكتساب البَ التَّ 

هدف موجه وبدء واعي وعملية تنظيم للعمليات ه نأالمفاهيمي المقصود ب التَّغييرويعرَّف 

 ,Sinatra & Pintrich) المعرفية وفوق المعرفية والمحفزة إلحداث تغيير في المعرفة

2003). 
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يعرضها المعلم  الَّتي اإلجراءات: هي مجموعة Traditional Methodقليدية  الطريقة التَّ 

دون استخدام مقاطع الفيديو، ثم  “وتصنيفها الحيَّةالكائنات  تنوُّع” في موضوع الطُّالبعلى 

 استخدامه للكتاب بعدها.

راسةسلمات م   1:7  الدِّ

 .البيولوجيافي  بديلة مفاهيم الطَّلبة يحملقد  -

 صممت من أجله. الَّذياالختبارات المصممة مناسبة للغرض  -

 

راسةدود ح   1:1  ومحدداتها الدِّ

راسةتقتصر  - فيحملها طلبة  الَّتيالحالية على دراسة المفاهيم البديلة  الد ِّ  الث امن الصَّ

 .وتصنيفها الحيَّةالكائنات تنوع  حول موضوع

راسةتقتصر  -  الحيَّةفي موضوع تنوع الكائنات المفاهيم البديلة  تحديدعلى  الد ِّ

 .وتصنيفها

راسة -  ، وال تبحثها لدى المعلمين.الطُّالبالمفاهيم البديلة لدى  تحديدتبحث في  الد ِّ

راسةتقتصر  - في  المفاهيمي التَّغييرعلى استخدام مقاطع فيديو مالئمة لعملية  الد ِّ

 .خصائص الكائنات الحية وتصنيفهاموضوع 

راسة -  الحيَّةتنوع الكائنات  في موضوع ال تبحث في أسباب نشوء المفاهيم البديلة الد ِّ

 .وتصنيفها
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 يانالفصل الثَّ 

راسات ابقة الدِّ  السَّ

 مقدمة  1:1 

راسات راجعةذا الفصل م  يتم في ه لت الكشف عن المفاهيم البديلة في مواضيع او ح الَّتي الد ِّ

راساتاألحياء، ومراجعة   التَّغييرلت دراسة استخدام الفيديو بالتعليم بشكل عام وباو ح الَّتي الد ِّ

راساتو  ،المفاهيمي بشكل خاص  على الفيديو مقاطع استخدام أثر حاولت دراسة الَّتي الد ِّ

 .التَّحصيل

راساتتركزت   :ر رئيسيةاو مح أربعة تمت مراجعتها في هذا المجال في الَّتي الد ِّ

راساتل: و األ  الحية الكائنات تنوع موضوع في البديلة المفاهيم عن الكشف لتاو ح الَّتي الد ِّ

 .وتصنيفها

راسات ي:انالثَّ    لت استخدام مقاطع الفيديو في التَّدريس بشكل عام.او تن الَّتي الد ِّ

راسات الث:الثَّ  في  البديلةلت أثر استخدام مقاطع الفيديو على تعديل المفاهيم او تن الَّتي الد ِّ

 العلوم.

راساتابع:الرَّ   .التَّحصيل على الفيديو مقاطع استخدام أثر لتاو تن الَّتي الد ِّ
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راسةدبيات الي تتم مراجعة أفي الجزء التَّ  ابقةاألربعة ر او ضمن المح الد ِّ والتي استخدمت  السَّ

 راسات التي تمت مراجعتها.طار عام لتصنيف الد  كإ

راسات 1:1 في موضوع تنوع لت الكشف عن المفاهيم البديلة او ح الَّتي الدِّ

 .وتصنيفهاالكائنات الحية 

راساتقامت العديد من  بالبحث في موضوع المفاهيم البديلة في األحياء وتشخيصها  الد ِّ

راساتواستخدام استراتيجيات مختلفة لتعديلها، وسيعرض هذا البند بعض هذه   .الد ِّ

 المفاهيم في   (Trowbridge & Mintzes, 1988)"منتزيس"بحثت دراسة "تروبريدج" و

عينة لفت تأة، مرحلة الكليَّ وية وفي اني المراحل االبتدائية والثات فانالبديلة في تصنيف الحيو 

راسة طالب يدرسون في مدارس حكومية ومن طالب من جامعة والية كارولينا  112من   الد ِّ

اختيار من متعدد، وثالثة أسئلة  سؤاالً  تسعة عشربندًا ) 11من  األداةتكونت  الشمالية.

 نَّ أ إلى النَّتائجها وتصنيفها. أشارت تنوُّعات و انلخصائص الحيو  الطُّالبمفتوحة( لتقييم فهم 

عة من المفاهيم المقبولة علميًا من جميع األعمار يشتركون في مجموعة واس الطُّالب

. العديد من التصورات الحيَّةالمفاهيم البديلة في تصنيف الكائنات ومجموعة أخرى من 

راسةلى من و نوات األالبديلة تتطور قبل وأثناء السَّ  وتستمر بدون تغيير نسبيًا في المراحل  الد ِّ

ففي  الطُّالب، ومعظم الثَّديياتاألعلى، ومنها المفاهيم حول  وف االبتدائية العليا الصَّ

ات االعتيادية، ولكن الحوت انمن الفقاريات، ويصفوا بدقة الحيو  الثَّدييات انيالحظون 

والحوت  الطُّيورالخفاش من  الطُّالب صن فوالخفاش والبطريق من ضمن االستثناءات. في

. كما وتوجد مشكلة في تصنيف األسماك، الثَّديياته من نأمن األسماك والبطريق على 
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ذلك يطلقون مصطلح أسماك على جميع الكائنات المائية بما في  الطُّالبفالكثير من 

مرتفعة حتى بين طلبة  بديلةوتقريبًا جميع الالفقاريات البحرية، ونسبة هذه المفاهيم ال انالحيت

واحفالجامعات. وبين صفوف الفقاريات،  أكبر عدد من  ي أو توالبرمائيات خصوصًا  الزَّ

مثل ات كفقاريات )انعرف على هذه الحيو في التَّ  الطُّالبالمفاهيم البديلة الثابتة، حيث يفشل 

لحفاة لحفاة الطُّالب صن فواع، فنالخلط في تصنيف بعض األ إلى(، ويميلون انوالثعب السُّ  السُّ

حلية ضمن البرمائيات، ويدرجون بعض الالفقاريات مع هذه األصناف. والس   انعبوالث  

لالفقاريات فالعديد من  بالن ِّسبةالماء ضمن الالفقاريات. أما  انوثعب انالثعب الطُّالب صن فوي

والفراش كمجموعات فرعية من  انيدال يشملون بعض الكائنات كالعناكب والد   الطُّالب

ات. كما وتوجد مشكلة في تصنيف بعض الالفقاريات كجراد البحر والجندب. ومن انالحيو 

مقارنة استجابات  تكشف. و األخطاء الشائعة تصنيف قنديل البحر ونجم البحر من األسماك

حصائية نحو مفهوم مقبول علميًا، ومع إراحل العمرية عن فروق ذات داللة عبر الم الطُّالب

وا الحوت صن فساط  طالب الجامعة ضمن تخصص األحياء، و أ% حتى في 13ذلك وجد 

لحفاةكسمكة و  حلية من البرمائيات، وفي جميع المراحل العمرية نجد طالبًا من أصل والسَّ  السُّ

 .الثَّديياتون البطريق من صن فأربعة طالب ي

 

 ,Driver, Squires) و" ودروبنسون" "سكويرز" و"رشورث""درايفر" ووأشارت دراسة 

Rushworth & Wood-Robinson, 1994) العديد من األطفال حتى في  نَّ أ إلى

ة. كائنات حية، والقليل منهم يعتبر البذور حيَّ  النَّباتاتيعتبرون  المرحلة االعدادية ال
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  والفراخ النَّباتات نَّ أواألطفال الذين ال يعتبرون البذور والبيض والشرنقة حيَّة، يعتقدون 

بعض األطفال يستخدمون النمو كمعيار للحياة،  انوالفراشات تنشأ من تلقاء نفسها. كما 

األطفال وحتى  نَّ أكما  كائنات حية. النَّباتات انالعديد من األطفال ينكرون  انبالرغم 

 الَّتيات الكبيرة والمغطاة بالشعر و انات هي فقط الحيو انالحيو  انلغين يميلون للتفكير بالبا

والحشرات  الطُّيورالتفكير ب إلى الطُّالبويميل أربعة أقدام وتعيش على اليابسة. تسير على 

ات، كما انفسهم من الحيو نأال يعدُّون  الطُّالبو ات، انواألسماك كمجموعات بديلة للحيو 

ليس جميع الكائنات ذاتية التغذية  ان (Driver et. al.,1994) وتشير"درايفر" وزمالؤها 

الفيروس ال ي عد من الكائنات  نَّ وأبعض البكتيريا قادرة على ذلك،  نَّ أهي نباتات وتذكر 

 الحية وال يوجد ضمن تصنيف الكائنات الحية.

 

( في مفاهيم األطفال المتأصلة Chen & Ku, 1998بحثت دراسة "شين" و " كيو" )أيضًا و 

فتم اختيار ستة وثالثون طالبًا من  .ات وتصنيفهاانحول الحيو  ي، والرابع، انوف الثالصَّ

ادسو  . تم عمل انفي تايو  "هوالين"من مدرستين من المدارس االبتدائية في مدينة  السَّ

ات للصفوف الرئيسية. أشارت انعلى فرز صور الحيو شملت مقابالت ومهمات للتصنيف، 

مات استخدامًا انالحركة واألكل ك نَّ أ إلى النَّتائج ات، تم تطبيق انالحيو  لتصنيفت أكثر الس ِّ

في  وأ اناألرضية الكبيرة الموجودة في حدائق الحيو  الثَّدييات" عادة على انالتَّسمية "الحيو 

فات من قبل عدد كبير من األطفال، وخاصة في انالبشر كحيو  صن فالغابة، لم ي وف الصَّ

نيا. أما  أكثر من نصف األطفال دودة األرض،  صن فللنتائج الخاصة بالتَّصنيف،  بالن ِّسبةالدُّ



36 
 

لحفاة صن ف% من كل صف 13والعنكبوت كحشرة، وما يقرب   الضفدعو ، انثعبالو  السُّ

 الَّتيت الخصائص انوك، الطُّيوربوضع الفراشة والخفاش مع  واأخطأكحشرة. ربع األطفال 

 ان، كما ويعتقدون ووجود األجنحة انبصورة رئيسية هي: الطير  الطُّيوركونها األطفال عن 

فاألطفال في جميع  صن ف. كل شيء يطير له أجنحة لحفاةوف الصَّ  وأ، والجمبري، السُّ

تعيش في الماء ويمكنها  الَّتيات اناألسماك هي "الحيو  نَّ أالحبار كأسماك. فاألطفال يعتقدون 

يعلمون خصائصها،  همنَّ أمع ، الثَّديياتحول  بديلةأكبر عدد من المفاهيم ال انوك ."السباحة

فهم ال يملكون في الواقع تجربة حياتية حقيقية إلدراك معنى هذه ولكن    ات. الصَّ

 

عدة مفاهيم بديلة تتعلق  ((Berthelsen, 1999ذكر "بيرثلسن" للنباتات ف بالن ِّسبةأما 

لها مصادر متعددة  النَّباتاتعلى الطاقة مباشرة من الشمس"، " النَّباتات، "تحصل النَّباتاتب

ي أكسيد الكربون والماء والمعادن مواد انللغذاء )ذاتية التغذية وغير ذاتية("، "ث

م تستخد النَّباتاتمن خالل جذورها"، " عن طريق امتصاص الغذاء النَّباتات"تتغذى   غذائية"،

حرارة الشمس كمصدر للطاقة لعملية التمثيل الضوئي"، "ضوء الشمس هو غذاء للنباتات"، 

وئي"، مثيل الضَّ مس في عملية التَّ مس من جزيئات"، "يستهلك ضوء الشَّ "تتكون أشعة الشَّ 

 ."انسنتنتج األكسجين من أجل اإل النَّباتاتراق"، "و تمتص الماء من خالل األ النَّباتات"

 

 ,Kattman" )اندراسة "كاتمات انبحثت في تصنيف الحيو  الَّتي ى راسات األخر ومن الد ِّ 

ومعرفة الفرص  الطُّالبات عند انمعايير تصنيف الحيو دراسة  إلى ، حيث هدفت(2001
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صنيف. تم الشخصية إلحداث تعلُّم ذو معنى في موضوع التَّ  الطُّالبتمنح لمفاهيم  الَّتي

راسة. تم تطبيق الطُّالبة للتحقيق في مفاهيم اناستخدام استب طالب في  131على  الد ِّ

فيا، من انألم ابعابع والخامس و وف الرَّ الصَّ المعيشة  انالتصنيف حسب مك ان. كالث امنو  السَّ

 الطُّالب صن ف، و الطُّالبات المائية" تقريبًا عند جميع انائد، تشكلت فئة "الحيو هو السَّ 

كوينية صنيفية التَّ والزَّحف. الخصائص التَّ  انير لطريقة حركتها وخصوصًا الطَّ  وفقاً ات انالحيو 

ف، فظهرت فئة "عدد األرجل" عند طالب الطُّالبلها دور فرعي عند  انشريحية كو التَّ   الصَّ

فصنيفية أعلى عند طالب ت الفئات التَّ ان%. ولكن ك11ابع بنسبة الرَّ  ابع الصَّ ، الث امنو  السَّ

ف" والحشرات" عند طالب الثَّديياتمنخفضًا، فتشكلت مجموعات " انولكن ترددها ك  الصَّ

ابع  .الث امنو  السَّ

 

عند البديلة العديد من المفاهيم  إلىفقد أشارت    (Tekkaya, 2002)دراسة  "تيكايا"أما 

صنيف والطاقة والوراثة والتَّ وعلم البيئة  وئينفس والبناء الضَّ في علم األحياء مثل التَّ  الطُّالب

يستطيع القيام  الَّذي بات األخضر هو: " فقط النَّ بديلةي، ومن هذه المفاهيم الانوالجهاز الدور 

مساح والت ِّ  حليةه من التربة"، "البطريق والسَّ ئوئي"، "النبات  يحصل على غذابعملية البناء الضَّ 

لحفاةو  صنيف"، كن هي معايير للتَّ لوك والسَّ "، "الس  الطُّيورمن البرمائيات"، " الخفاش من  السُّ

 ات".انات"، "البشر ليسوا حيو انمملكة الحيو  إلىينتمي  "البراميسيوم 

 American) ذكر "المعهد األمريكي للعلوم البيولوجية" قيقة فالحية  الدَّ  للكائنات بالن ِّسبةو   

Institute of Biological Sciences, 2002)  المتعل ِّقةالبديلة العديد من المفاهيم 
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ويربطونها   انسنبالميكروبات ومنها: ) الميكروبات غير حية"، " البكتيريا  ضارة باإل

 "  الموت"، " البكتيريا هي فيروساتساخ والمرض و و باأل

 

عن الفطريات وهو "الفطريات تنتمي لمملكة بدياًل مفهومًا  (Singh, 2003)وطرح "سينجه" 

 التوالي النباتية".

طرحها  الَّتيو  الثَّديياتحول  أفكار (Kubiatko & Prpokop, 2007)اقترحت دراسة"  

سؤال  31ة تضم انخمس سنوات، تم توزيع استب إلىح أعمارهم بين عشر او ن تتر الَّذياألطفال 

وية في سلوفاكيا. تم فحص انطالب في ست مدارس ث 112اختياري وأسئلة مفتوحة على 

ات ونسلها، والغذاء، استراتيجيات البحث انر ) تصنيف الحيو او في خمسة مح الطُّالب أفكار

وعلم التشريح. وتم   (morphology)ل غار، الحواس وعلم التشكُّ عن الطعام، العناية بالص ِّ 

 الطُّالبفي جميع الفئات العمرية. معظم  الثَّديياتخطيرة حول  بديلةالعثور على مفاهيم 

صغير الحوت يرضع  نَّ أولكن غير متأكدين من  الثَّديياتالحوت من  انوا على علم بانك

الخفافيش  نَّ أمن أمه أم يتغذى على العوالق. مشاكل في تصنيف الخفافيش، ويعتقدون خطأ 

ووجد مشاكل في تصنيف  ات األخرى،انتتغذى على الدماء ويعتبرون الخفافيش ضارة للحيو 

ولفين، فقط ثلث نفس عند الد  عن التَّ بديلة ٪ من التالميذ يحملون مفاهيم 11 انالفين، كما الد  

عن  بديلةويحمل األطفال مفاهيم  .ئتينالفين تتنفس عن طريق الر ِّ الد   نَّ أالميذ على علم بالتَّ 

من  يحتوي على الماء بدالً  هن  أ٪ من األطفال يعتقدون 23محتويات سنام الجمل، فما يقرب 

 الطُّالب% من 33.1 ان، كما الطُّيورمنقار البط مع  صن ف الطُّالب% من 33هون، والدُّ 
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راسةصت و أ. و الثَّديياتاعتبروا البطريق من   الثَّديياتيعلموا المزيد عن  نأالمعلمين ب الد ِّ

واستخدام  انالغريبة كالجمل ووحيد القرن وخلد الماء، واستخدام أمثلة عديدة قدر اإلمك

 ات.انعن الحيو  الطُّالبشطة لتحسين معرفة ناأل

 ومنها، باتبالنَّ  المتعل ِّقةبعض المفاهيم البديلة (Sweetland, 2005) دز" نويذكر "سويتال 

ال تملك البذور، البذور لن تنمو إذا أخذت مرة، العشب واألشجار في داخل الث   البذور كلها

من الفاكهة، البذور هي األشياء الصغيرة )المعكرونة تنمو إذا زرعت(، األشجار، والعشب 

تحصل على طاقتها  النَّباتاتليست حية،  النَّباتاتية ليست نباتات، والخضار واألعشاب البر ِّ 

تأخذ في كل  النَّباتاتالغذاء للنباتات،  بال توفرربة عن طريق الجذور، األسمدة والد  من الت  

ها ال نراق تغير لونها ألو راق تأخذ الماء، االاو تحتاجها لتنمو من خالل جذورها،  الَّتيالمواد 

 إلىغيرات في درجات الحرارة تؤدي اللون البني، والتَّ  إلىتملك الكثير من الرطوبة فتتحول 

ات، وعندما يصبح الطقس بارد تموت انموت األشجار، األشجار تبيت شتاء  مثل الحيو 

 .مس والمطرتحصل على قدر الشَّ  هانَّ األشجار أل

 

تتعلق  الَّتيو  الطُّالبعند  بديلةمجموعة كبيرة من المفاهيم ال (Feller,2007) وطرح "فيلر"

ة عوم هوائية"، " انبالمحيطات، ومنها: "الطحالب هي نبات"، " جميع األسماك تمتلك مث

"، " أسماك القرش ال تنام ان"، "اإلسفنج من الديدانية تتواجد في كل مكانالمرجعب الشُّ 

ات انتسبح باستمرار حتى تبقى على قيد الحياة"، " أسماك القرش أكثر الحيو  نأويجب 

خطورة في المحيط"، " أسماك القرش تأكل البشر، وبالتالي هجمات أسماك القرش هي خطه 
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القاتلة ليست  انلمياه من خالل ثقوب ضربة بهم"، "الحيتيستفيض ا انالحيت مرسومة"، "

قراض"، توجد نواع المهددة باالنهي من األ ان"جميع الحيت "، الفقمة هي أسد البحر"،انالحيت

البحرية هي  الثَّديياتالفين لمساعدة الناس"، "القرش الحوت هو الحوت، وليس سمكة"، "الدَّ 

 تموت في المياه المالحة".تيريا  ذكية، مثل البشر"، " البك

 

 Bulunuz, Jarrett)و"بلمنز" أجرى "بلمنز" للمفاهيم البديلة في مملكة الفطريات ف بالن ِّسبةو 

& Bulunuz, 2008)  فدراسة مع أربعة أطفال في الخامس من مدرسة ابتدائية عامة  الصَّ

على حد سواء عن مملكة الفطريات  بديلةفي تركيا، للتحقيق  في مفاهيم األطفال والمفاهيم ال

وعي، وتم قبل وبعد التدخل في تدريس، وذلك باستخدام تقنيات المقابلة والمالحظة للبحث النَّ 

أسئلة حول العفن، الخميرة، وعش الغراب وحول أساليب تغذيتهم وتكاثرهم،  الطُّالبسؤال 

قبل  الطُّالبلدى  بديلةال وجود الكثير من المفاهيم إلى النَّتائجوظروف معيشتهم. أشارت 

دريس، مثل "العفن والخميرة ليست كائنات حية"، "الفطريات هي نباتات"، " الفطر يعني التَّ 

 وأزهار"، انالخبز مثل اإلسفنج بسبب البكتيريا"، "الفطريات لها جذور وسيق عش الغراب"، "

ربة بواسطة جذورها"، "الفطريات تتكاثر عن طريق البذور"، "الفطريات تأخذ غذائها من التُّ 

كما وظهرت بعض تعميمات مبالغ فيها مثل: "الفطريات هي طفيليات"، "جميع الفطريات لها 

تنمو  نأمثل: "ال يمكن للفطريات  الطُّالبقبعة، كما وظهرت توضيحات غير مكتملة عند 

بعد  البالطُّ عند  بديلةإال في ظروف مظلمة ورطبة"، وغيرها. ولكن تغيرت معظم المفاهيم ال

 دريس.التَّ 
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 النَّباتاتيميلون لتصنيف  الطُّالب نَّ أ (Fries-Gaither, 2009جايذر" ) -وتجد "فرايس

راق و )خضراء، تنمو في التربة( وعلى أساس أجزائها )الساق واالعلى أساس خصائص عامة 

، وهذا قد يكون له ساق كالنبات نَّ أون عش الغراب كنبات اعتقادًا صن في الطُّالبواألزهار(، ف

تأخذ في كل  النَّباتات نَّ أب الطُّالبكما ويعتقد  مهارات تصنيف محدودة للطالب. إلىراجعًا 

 النَّباتاتتحصل على الماء، و  الَّتيراق هي و األ نَّ أتحتاجها للنمو من الجذور، و  الَّتيالمواد 

 ربة عن طريق الجذور.تحصل على طاقتها من التُّ 

 

 ,Cardak)هدفت دراسة "كاردك" ، فالطُّيوركما هناك دراسات بحثت بالمفاهيم البديلة لدى 

، تصنيفها، الطُّيورلطالب العلوم فيما يتعلق ب بديلةتحديد المفاهيم ال إلى  (2009

راسة. وقد أجريت هذه انسنفاعل مع اإلوخصائصها، وسلوكها والتَّ  طالب  113على  الد ِّ

عمل سئلة المفتوحة و علوم )مرشح للتعليم( في جامعة سلجوق في تركيا. تم توجيه األ

ظهرت  فيما يتعلق بخصائص  الَّتي بديلةومن المفاهيم ال .المقابالت واستخدام أساليب الرسم

 الطُّيورتساعد على تمزيق الغذاء"، " الَّتيو في مناقيرها  انلديها أسن الطُّيورما يلي، " الطُّيور

تهضم  الطُّيورترى خلفها"، " نأها يمكن نَّ ألديها عيون في الجزء األمامي من رؤوسهم بحيث 

بسبب  الطُّيورتطير  انيتكون من حجرتين"، "يمكن  الطُّيورالطعام في أفواهها"، "قلب 

في  انعلى الطير  الطُّيورساعد ت الَّتيالمسافات بين خالياها"، "تقع الحويصالت الهوائية 

ليس لديها دماغ"،  الطُّيورات خفيفة"، "انها هي حيو نأل الطُّيورتطير  انأقدامها"، "يمكن 
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 المتعل ِّقةظهرت و  الَّتي بديلة" . ومن المفاهيم الالطُّيور"اإلخصاب الخارجي قد يحدث عند 

ها نَّ "طيور البطريق من األسماك ألها تطير، نَّ أل الطُّيور، "الخفافيش من الطُّيوربتصنيف 

بارد"، "طيور البطريق من  انتعيش في الماء"، "يمكن لطيور البطريق تعيش في أي مك

 ".الثَّدييات

 

دون فهم و ، الطُّالبلجميع  باتية تشكل تحدياً ( دورات الحياة النَّ (Cain, 2011وأشار "سين" 

صعوبة  الطُّالبالبوغية، سوف يجد  النَّباتاتلديها جنين و  الَّتي النَّباتاتجيد لدورات حياة 

ال يقدرون البنية  الطُّالبالعديد من  نَّ أكبيرة في فهم دورة حياة نبتة معراة البذور. كما 

المجتمعات  انب الطُّالبعلى فيجب التأكيد الفريدة، واألدوار البيئية الهامة للفطريات. 

بوصفها  وليس فقط كمحلالت ولكن أيضاً ت دائمًا تعتمد على الفطريات، اناألرضية ك

ية، لذلك انأكثر دراية بدورات الحياة الحيو   الطُّالب.  ولكن النَّباتاتمتكافلة في معيشتها مع 

 ن  أ إلىتباههم انقسام المنصف عملية جنسية، وبالتالي يجب لفت ناال نَّ أهم يعتقدون 

 الطُّالبيميل دورة حياة الفطر. و ن األبواغ في قسام المنصف هو عملية الجنسية لتكويناال

صنيف جعلت خبراء التَّ  الَّتيلنفس األسباب  النَّباتاتها شبيهة بنَّ أفكير في الفطريات بالتَّ  إلى

 والفطريات معًا. النَّباتاتقديمًا يضعون 

 

في المفاهيم (Murat, Kanadli & Ünisen, 2011) وبحث "مرات" و "كانادلي" و"يونسين"

فالبديلة لدى طلبة  ابع الصَّ ات ونموها وتطورها. في تركيا حول موضوع تكاثر الحيوان السَّ
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 ،فقط التي تستطيع الوالدة البرية حيواناتاليملكون المفاهيم اآلتية: الطُّالب نَّ وتوصلوا إلى أ

 نظراً  البيض ضعت الفئران تلد، الكبيرة الحيوانات ولكن بيضها تضع الصغيرة الحيوانات

ألنها  البيض ضعت الحيتان ،الطُّيورألنها تشبه  البيض ضعت الخفافيش ،لصغر حجمها

 التي الحيواناتان لكونهما حيوانات كبيرة الحجم، لدي مساحوالت ِّ  البطريق ،تعيش في الماء

 الحليب صغارها رضاعإتستطيع  ال الحيتانغار تعتني بصغارها، من الص ِّ  قليل عدد تمتلك

ترضع  ال الفئران، الماء في الحليب تشرب غار ال تستطيع أن، فالص ِّ ألنها تعيش في الماء

 .الجبن على صغارها تتغذى ، بلالحليب صغارها

 

يخلطون أثناء بنائهم لمعرفتهم  الطُّالببعض  نَّ أ (Minorsky, 2011)وأشار منورسكي 

حول  بديلة، كما ويكونون مفاهيم النَّباتاتقل في والن   انالخاصة بين الدورة الدموية عند الحيو 

راق و األ نَّ أالخشب ينقل الماء باتجاه واحد و  نَّ أتبادل المواد بين اللحاء والخشب، وال يفهمون 

 يأخذ معظم الماء.

 

الموجودة  في الكتب  بديلة( العديد من المفاهيم الHershey,2013ذكر "هيرتشي" )و 

والمعلمين، ومنها: "التعميم  الطُّالبتقود لسوء فهم عند  الَّتيو والمجالت والمواقع اإللكترونية، 

ها فقط تعيش على انب النَّباتاتتقوم بعملية البناء الضوئي"، " تصوير  النَّباتاتجميع  نَّ أب

تعيش في المياه  الَّتيهرية واألعشاب البحرية اليابسة، وذلك بعدم التطرق للنباتات الزَّ 

 وأفلقة واحدة  جميع البذور مكونة من نأًا انالضحلة للبحار والمحيطات"، " يذكر أحي
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ًا من أكثر من انتتكون احي الَّتيعارية البذور  النَّباتاتالالزهرية و  النَّباتاتفلقتين، ويتم تجاهل 

طالق إمغطاة البذور"، " يتم  اتالنَّباتمعراة البذور و  النَّباتاتفلقتين"، " ما زال هناك خلط بين 

نوبر والجوز الالزهرية مثل: الص   النَّباتاتهرية على الزَّ  النَّباتاتب المتعل ِّقةسميات بعض التَّ 

 الالزهرية ال تنتج ثمار". النَّباتاتوت تعتبر ثمار و وت، والمكسرات والت  والمكسرات والت  

راسات  ابقةتشير الد ِّ  الطُّالبوجود مفاهيم بديلة لدى  إلىتم استعراضها في هذا البند  الَّتي السَّ

، إذ تنوُّعت هذه المواضيع في مواطن مختلفة في موضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفهافي 

 الطُّيوروخصائصها وتصنيفها و  الثَّديياتب المتعل ِّقةمفاهيم  اللت او اهتماماتها، حيث تن

واحفو  راسات . كما ي  قيقةة الد  والكائنات الحي   النَّباتاتحالب و والبرمائيات والط   الزَّ الحظ من الد ِّ

ابقة راسةمنها لم تستعمل الفيديو كأداة  للتَّغير المفاهيمي، من هنا تأتي هذه  اً أيَّ  نأ السَّ  الد ِّ

البديلة في  هممفاهيمتعديل و  الطُّالبتحصيل  لتبحث أثر استخدام مقاطع الفيديو على

 موضوع تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها.

 

راسات 1:1  لت استخدام مقاطع الفيديو في التَّدريس بشكل عام.او تن الَّتي الدِّ

راساتهنالك العديد من  عكاسه انبحثت في استخدام مقاطع الفيديو في التَّعليم ومدى  الَّتي الد ِّ

راساتومن هذه  الطَّلبةعلى تعلم   :الد ِّ

ر المهارات  نَّ أحيث وجدوا  (Lawless & Brown,1997) ن" او دراسة  "لوليس" و"بر  تطوُّ

المعرفية تتمحور حول قدرة الفرد على تكوين اختيارات واعية، ويمكن للتحكم في تسلسل تعلم 
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وت والنُّصوص والفيديو كامل الحركة، والرُّسومات، نمن اال التَّعلُّمالفرد ك ترنت بوجود الصَّ

 ويزيد االتجاهات اإليجابية والكفاءة الذاتية. التَّعلُّميثري  نأور الثَّابتة وغيرها والصُّ 

 

التَّقييم النَّوعي لشريط  إلى (Muller & Sharma, 2005)هدفت  دراسة "مولر" و"شارما" 

الجامعيين مع مبادئ البحوث القائمة  الطُّالبيفضلها  الَّتيفيديو في الفيزياء لمقارنة األمور 

على الوسائط المتعددة لتحديد مالمحها الرَّئيسية، والتَّعرف على مفتاح نجاحها من وجهة 

مت على أساس التَّدريس المسبق الطُّالبنظر  . تم اختيار ثالثة مجموعات تركيز قس ِّ

طالب  يةانثمد طالب ومتوسط بعد خمسةمستوى منخفض بعدد  إلىواالهتمام بالفيزياء 

ب انلجميع جو  رد فعل المشاركين إيجابياً  انطالب. ك ية عشرانثمومستوى عال بعدد 

عابة في الفيديو، واستمتعوا بمشاهدته و  الطُّالبالفيديو، وقدَّر  من  التَّعلُّمالمحتوى وروح الدُّ

 خالله.

 

معرفة سبب استعمال  إلىهدفت  (Rockman et al, 2006)" وآخرون ان"روكم  وفي

واستعمالهم   (Dragonfly TV)معلمي العلوم للمرحلة الوسطى لمقاطع الفيديو التَّعليمية من 

دراسة أثر استعمال الفيديو على  إلىترنت في صفوفهم، كما وهدفت نلدليل المعل ِّم واال

راسة. طبقت الطُّالب وتم  من المرحلة المتوسطة ومعلميهم. صف علمي على عشرين الد ِّ

كبير في  تنوُّعهناك  ان النَّتائجوالمقابالت للمعل ِّمين المشاركين، وأظهرت  اناستخدام االستبي

االستخدام في الحصة والهدف من  توقيتكيفية استخدام المعل ِّمين للفيديو من حيث 
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االستخدام وطريقة االستخدام واألسلوب التَّعليمي في استخدامه، فالمعل ِّمون يستخدمون مقاطع 

لتوضيح المفاهيم. وبشكل عام استمتع  وأالفيديو لعرض مادة جديدة في بداية الحصة 

 بمقاطع الفيديو وقاموا بتفضيلها على المهمات التَّعليمية األخرى. الطُّالب

 

في دراسته   (Berk, 2009)أشار "بيرك" ف استخدام الفيديو في التعليم، ألهمية بالن ِّسبةأما 

في  التَّعلُّملكيفية استخدام مقاطع الفيديو المضمنة في عروض الوسائط المتعددة لتحسين 

راسية الجامعية،  إلىمساقات الكلية  القيمة الكامنة في استخدام مقاطع الفيديو في الفصول الد ِّ

، لزيادة التَّعلُّمماط نأفهي مورد رئيسي لتعليم جيل النَّت والرسم على عقولهم متعددة الذَّكاء و 

من استخدام هذه المقاطع في التَّدريس  تمك ِّننانجاح كل طالب، وذكر اثنتا عشر تقنية 

ممتع وزيادة الفهم واإلبداع  التَّعلُّمللتعلم باستخدام مقاطع الفيديو منهم، جعل  وعشرين نتاج

 . الذَّاكرةوتعزيز الفهم العميق وخلق صور مرئية في  فكاروتحفيز تدفق األ

 

 ,Bravo, Amante) اشي"انتي" و"سيمو" و"ان"برافو" و"أم هدفت دراسةفي سياق مشابه و 

Simo & Enache, 2011)   استكشاف نتائج استخدام الفيديو كأداة تعليمية تساعد  إلى

راسةفي أي تخصص. وتستند  الطُّالبعلى زيادة دافعية  على عدة مقاطع فيديو وضعت  الد ِّ

طالب درجات من  121محاضر و  اثني عشرواستخدمت من قبل  التَّعلُّمكدعم لعملية 

ناعية والطَّير ( انيكية، الصناعية واإلدارة، والطير انالهندسة )الميك من  انفي كلية الهندسة الص ِّ

 .الطُّالبالستخدام الفيديو على دافعية األثر اإليجابي  إلى النَّتائجتيراسا. وأشارت 
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في أثر استخدام الفيديو كاستراتيجية فقد بحثت   (2011)ومحمد ورحمات  دراسة عزيز أما

العلم هو المواد فتعليمية لتقديم المعرفة العلمية للتالميذ في المدارس االبتدائية في ماليزيا. 

راسةوية، طبقَّت اناألساسية في المدارس االبتدائية والثَّ  األساليب الكمية على عينة من  الد ِّ

جسار، انفي السنة الخامسة من واحدة من المدارس الوطنية في ب تلميذاً  ثماني عشر

ب. أشارت  انكوااللمبور في ماليزيا. حيث تم إجراء امتح  ان إلى النَّتائجقبلي وبعدي للطالَّ

الفيديو في التَّدريس عمل على تحسين فهمهم للمفاهيم والمعارف األساسية في  استخدام

إيجابية نحو استخدام الفيديو، وأصبح تعلم العلوم أكثر  العلوم، وأظهر التَّالميذ اتجاهات

 متعة.

 

راسات وأشارت ابقة الد ِّ أهمية استخدام مقاطع  إلى المحورتم استعراضها في هذا  الَّتي السَّ

أكثر متعة  التَّعلُّموتجعل  الطُّالبفلها أثر إيجابي على دافعية الفيديو في تدريس العلوم 

وتعزز الفهم العميق وتخلق صور  فكاروتعمل على  زيادة الفهم واإلبداع وتحفز تدفق األ

راسةلذلك تأتي هذه وغيرها. و  الذَّاكرةمرئية في  راسةتبحث ل الد ِّ فعالية مقاطع  الحالية في الد ِّ

 األحياء. مادة لتغيير المفاهيمي فيلالفيديو كأداة 
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راسات 1:4 لت أثر استخدام مقاطع الفيديو على تعديل المفاهيم او تن الَّتي الدِّ

 في العلوم.  بديلةال

اهتم بها البحث التَّربوي لتعديل هذه المفاهيم  الَّتيمن المواضيع  بديلةموضوع المفاهيم ال نَّ إ

وتصويبها بما يتالءم مع المفاهيم العلمية، فاستخدم الباحثين استراتيجيات عدة لهذا الغرض 

مراجعة المفاهيمي المنشود، وفيما يلي  التَّغييرومن ضمنها مقاطع الفيديو وذلك إلحداث 

راساتهذه  ألهم نقدية  .الد ِّ

دراسة أثر  إلىهدفت  الَّتي (Kearmey& Treagust, 1999)ي" و"تريغست" مر يكدراسة "

فالفيديو في فهم طلبة مقاطع استخدام الدروس المبنية على استخدام الحاسوب و  ين الصَّ

العاشر والحادي عشر للمفاهيم الفيزيائية وتغيير تلك المفاهيم. واستخدم منحى التفسير 

تمثل كل منهما شعبة من كل  الطَّلبةمن مجموعتين من والتوقع والمالحظة واختيرت عينة 

فمن  على شكل أزواج،  التَّعلُّمحداهما باستخدام الحاسوب ونفذت نشاطات إين، درست الصَّ

وهي االستجابات  أدواتعدة  اتانطريقة التقليدية. واستخدمت لجمع البيودرست األخرى بال

ف، والمالحظات الطَّلبةالحاسوبية، مقابالت المعلمين و  ات للطلبة. وأظهرت انية، واستبيالصَّ

 الطَّلبةثرًا ذا داللة احصائية في تحسين فهم أللحاسوب وتقنية الفيديو كليب  نَّ أ النَّتائج

ابطةمقارنة بالمجموعة  التَّجريبيةللفيزياء لدى أفراد المجموعة   .الضَّ

 

  (Yan Tsui & Tteagust, 2007 )تشي" و "ترياجست" اني عمل "في سياق مشابه و 

فالمفاهيمي لطالب  التَّغييرعلى فحص عملية  ي عشر في ثالث انوف العاشر والثالصَّ
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وية استرالية عندما استعمل المعلمون الوسائط المتعددة في صفوف علم الوراثة انمدارس ث

راسةقليلة. استمرت  وأبدرجة كبيرة  أسابيع، وكشفت نتائج االختبار  أربعة إلى ثمانيةمن  الد ِّ

تحسن فهمهم  الطُّالبمعظم  نَّ أتم اجراؤها  الَّتيترنت، والمقابالت نتم إجراؤه على اال الَّذي

 التَّغييراستعمال الوسائط المتعددة يسه ِّل تحديد  انأيضًا  النَّتائج أشارتلعلم الوراثة، و 

 .الطُّالبالمفاهيمي لدى 

 

أخذ   ( Muller, Sharma & Reimann, 2007 "انو"شارما" و"ريمعملت دراسة "مولر" 

على تحديد فعالية تعلم الفيزياء )ديناميكا الكم( عن طريق مشاهدة ( Mullar, 2008 من

مقاطع فيديو تمثل حوارًا بين معلم  الطُّالبمقاطع الفيديو، حيث عرض على مجموعة من 

تم معالجتها أثناء الن ِّقاش،  الَّتي بديلةال وطالب ويحتوي الحوار على العديد من المفاهيم

رَِّحت لها المادة بشكل مباشر، تم عمل اختبار قبلي وبعدي للمجموعات،  ومجموعة أخرى ش 

أفضل من المجموعة  التَّجريبيةأداء المجموعة  انكما وتم عمل مقابالت للطالب. ك

ابطة استخدام مقاطع  انت النَّتيجة نامن حيث االحتفاظ بالمفاهيم ونقلها، وبالتَّالي ك الضَّ

 فسهم.نأورفع ثقتهم ب الطُّالبالفيديو قد تكون وسيلة فعالة لمواجهة المفاهيم البديلة عند 

 

الهدف منها معرفة كيف يمكن تصميم الوسائط  انك  (Muller,2008)""لمولر  دراسةفي و 

ه نالمتعددة واستخدامها لتعزيز تعلم الفيزياء. وتم التركيز بشكل رئيسي على الفيديو وذلك أل

الوسائط المتعددة  نَّ أتيجة الرئيسية يشمل معظم سمات الوسائط المتعددة األخرى. والنَّ 
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 الطُّالبفسيرية الموجزة، فأكثر فعالية للتعلم من الملخصات التَّ  بديلةالمعتمدة على المفاهيم ال

منها، بحيث يستثمرون جهود عقلية كبيرة. وتبين بشكل واضح كيف  التَّعلُّمأكثر قدرة على 

راسية على توظيف الوسائط المتعددة، فالمواد الد ِّ  عتماداً ا و  ،في الواقع بديلةتكون المفاهيم ال

. الكثير تم التَّعلُّممختلفة بحيث تشجع مختلف مستويات  بطرق للطالب تعرض  نأيمكن 

تحدث  نأ، ولكن استطاعت الوسائط المتعددة الطُّالبعمله إلحداث تغيير مفاهيمي عند 

 التَّعلُّملتعزير  التَّعلُّم، فلديها القدرة على دمج مجموعات واسعة من بيئات التَّغييرشيئًا من هذا 

 & Muller) الطُّالبم قالة  لتعلُّ واع الس ِّ نأها توفر أفضل نَّ أالمفاهيمي، كما  التَّغييروخصوصًا 

Sharma, 2007  كما ورد فيMuller,2008). 

 

تعزيز  إلىتؤدي  الَّتيعلى التحقيق في العوامل   (Poehnl, 2010)وركزت دراسة "بوهنل" 

المعرفي،  التَّحصيلالمعرفي، والبحث في أثر استخدام الوسائط المتعددة على  التَّحصيل

وية، تم استخدام تصميم انمدرسة ث 113المفاهيمي. تكونت العينة من  التَّغييروأثرها على 

شبه تجريبي تضمن أربعة مجموعات تجريبية ومجموعة ضابطة واحدة، وتم تطبيق اختبار 

المعرفي نتيجة استخدام الوسائط المتعددة  التَّحصيلزيادة في  ئجالنَّتاقبلي وبعدي. أظهرت 

 في معالجة المفاهيم البديلة.   

تقييم  إلى (Binns, Bell & Smetana, 2010)ا" انهدفت دراسة "بننز" و"بيل" و"سميت

استخدام المحاكاة الحاسوبية لتعزيز المفاهيم العلمية لألشكال، والتتابع، وسبب حدوث 

راسةوية. طبقت انالقمرية لطالب المرحلة الثَّ المراحل  على مجموعة ضابطة قامت  الد ِّ
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 ،الحاسوببمالحظة المراحل القمرية بشكل طبيعي ومجموعة تجريبية تم تدريسها باستخدام 

دريس بشكل فعال باستخدام الصور الرقمية وأشرطة حيث تم تدريب المعلمين بكيفية الت  

ترنت المختلفة.  تم اختيار أربعة صفوف للدراسة نترنت وموارد اإلنالفيديو، والمحاكاة على اإل

راسةبالتطوع إلجراء  21من أصل  31بشكل عشوائي، قام  من  التَّجريبيةنت العينة ، فتكو  الد ِّ

ابطةوالعينة  اً طالب أربعة عشر ات مفتوحة ان. وتم استخدام استبياً طالب ثماني عشرمن  الضَّ

 النَّتائجومقابالت لجمع المعلومات. تم تحليل استجابات ثابتة باستخدام طريقة المقارنة. تشير 

 المفاهيمي. التَّغييرتكون فعالة في تحقيق  نأاستخدام المحاكاة الحاسوبية يمكن  نَّ أ إلى

 

( Aslan & Demircioğlu, 2014)غلو" او صالن" و "ديرميكيو وفي سياق مشابه استخدم "أ

 بمفهوم المتعل ِّقة البديلة مقاطع فيديو تحتوي على نصوص لتغيير التصوراتفي دراستهما

راسة أجريت وقد تجريبي، شبه تصميمواستخدم  الغاز في الكيمياء.  واحد وأربعين على الد ِّ

ف البا من طالبط لذين تم او  التَّجريبية المجموعةمن  الثاني عشر، تسعة عشر طالباً  الصَّ

 فهم تقييم تم. تقليدية بطريقة متدريسه مت ، واثنان وعشرين طالباً فيديوال باستخدام تدريسهم

 فروق  النَّتائج تحليل وكشف. قبلي اختباربعمل  الغاز مفهومل البديلة صوراتوالتَّ  الطُّالب

ابطةو  التَّجريبية المجموعتين بين إحصائية داللة ذات  مجموعة كل أن النَّتائج نتبيَّ  ،الضَّ

 أفضل التَّجريبية ةالمجموع تكان ولكن البديلة، تصوراتهم على القضاء في تقدماً  أظهرت

 به.  المتعل ِّقةوتعديل المفاهيم البديلة  الغاز مفهوم لتدريس فعالةو ين مقاطع الفيدوأ ،عموماً 
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راسات  1:5  . التَّحصيللت أثر استخدام مقاطع الفيديو على او تن الَّتيالدِّ

، فاستخدم معلُّ لعملية التَّ  كنتيجةاهتم بها البحث  الَّتيالمواضيع من  موضوع التحصيل نإ

لهذا الغرض ومن ضمنها مقاطع الفيديو، وفيما يلي مراجعة نقدية الباحثين استراتيجيات عدة 

راسات.  ألهم هذه الد ِّ

 

في أثر استخدام تي بحثت الَّ   Lawrence,1997)   &(Dean دراسة  " دين" و "لورنس"

في الفيزياء واتجاهاتهم نحو الكمبيوتر. طبقت  الطَّلبةالفيديو التفاعلي على كل من تحصيل 

وتم أخذ مجموعة تجريبية ومجموعة ، الكلية في مساق الفيزياء العامةعلى طلبة  راسةالد ِّ 

. صممت مقاطع الفيديو لتوضيح المفهوم للطلبة من خالل مواقف الطُّالبضابطة من 

ذجة نمو  بجمع وتحليلللطالب  رت مقاطع الفيديو الفرصةوفَّ الحياة الحقيقية المختلفة، 

الفيديو على زيادة قدرة عن  النَّتائجحركة ثنائية األبعاد. كشفت المعلومات التي تتحرك أماهم 

للمفاهيم  الطُّالبفاعلي، وعلى زيادة فهم نحو الكمبيوتر والفيديو التَّ  الطَّلبةاتجاهات 

، وذلك بسبب التَّحصيلإلى عدم تأثير مقاطع الفيديو على  النَّتائجشارت أئية. ولكن الفيزيا

 واختالف خلفياتهم وطرق تعلمهم. الطُّالبتنوع 

 

في أثر  Mcmahon, 1997) & (Harwood  د" و "ماكمهون"و و دراسة " هار وبحثت 

راسةواتجاهاتهم، ولقد طبقت  الطَّلبةعلى تحصيل الفيديو استخدام  المدرسة على طالب  الد ِّ

تم أخذ مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية وقد بلغ عدد  انوية في مادة الكيمياء العامة،الثَّ 

http://www.phys.ksu.edu/perg/personnel/larry.html
http://www.phys.ksu.edu/~dzollman/


53 
 

فمن  طالباً  113ة ما يقارب نطالب العي فالتاسع إلى  الصَّ الثاني عشر، واستمرت  الصَّ

راسة ئية بين اإلى وجود فروق ذات داللة احص  النَّتائج أشارت  سنة دراسية كاملة. الد ِّ

ابطةمتوسط تحصيل المجموعة  ، كما أشارت إلى األثر اإليجابي الستخدام التَّجريبيةو  الضَّ

 النَّتائج أشارت ،ة على ذلكو وعال، وعلى التفكير المنطقي لهم. الطَّلبةالفيديو على اتجاهات 

الب، وتحقيق تعلم ذو معنى على تقريب المادة العلمية المجردة للطَّ  الفيديومقاطع  قدرةإلى 

 لكل طالب. 

 

في أثر استخدام  الوسائط ( Aloraini, 2012) "ألورايني" دراسة  شابه بحثتسياق موفي 

في موضوع الكمبيوتر  ربية في جامعة الملك سعودالمتعددة على تحصيل طالب كلية الت  

، وتم ، حيث تم تصميم عروض تتضمن مقاطع فيديو وصوت وصورعليمواستخدامه في الت  

عشرين طالبة. ودرست أخذ مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، تكونت كل منهما من 

ابطةالمجموعة  باستخدام مقاطع  التَّجريبيةالمجموعة بطريقة المحاضرة بينما درست  الضَّ

حصائية بين متوسط عالمات المجموعة إإلى وجود فروق ذات داللة  النَّتائجالفيديو. وأشارت 

ابطة  .التَّجريبيةوالمجموعة  الضَّ

 

في أثر استخدام مقاطع   (Chinna & Dada, 2013 )"دادا" شينا" و"  وبحثت دراسة

في موضوع الجهاز الدوراني والجهاز البولي، كما   الطَّلبةفيديو تعليمية على تحصيل 

وبحثت في أثر استخدامها على الجنس. تم استخدام تصميم شبه تجريبي، وتم عمل اختبار 
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ابطةتحصيلي قبلي وبعدي لكل من المجموعة  راسةألفت عينة ، حيث تالتَّجريبيةو  الضَّ من  الد ِّ

راسةوكشفت مدارس ثانوية مختلفة في نيجيريا.  ست وطالبة من  مئة وثمانين طالباً  عن  الد ِّ

ابطةو  التَّجريبيةوجود فروق ذات داللة احصائية بين طالب المجموعة  تعود إلى طريقة  الضَّ

عند  الطَّلبةتأثير ذو دالة احصائية على تحصيل أي فلم يكن له  الطُّالبما جنس أالتدريس، 

 استخدام مقاطع الفيديو.

 

ابقةراسات ملخص الدِّ  1:6  السَّ

راسات نأيظهر  دبياتلأل مما سبق من مراجعة استخدام مقاطع الفيديو  في بحثت الَّتي الد ِّ

راسات، فتكاد تكون نادرة في مواضيع األحياء لمفاهيمي قليلة وخصوصاً كأداة للتغيير ا  الد ِّ

لت مواضيع األحياء بحثت في أثر استخدام الوسائط المتعددة بشكل عام ولم تحدد او تن الَّتي

راساتدت استخدامها الفيديو. وأكَّ  األخرى على فعالية استخدام مقاطع الفيديو في تعديل  الد ِّ

أثر  لبحثأيًا منها  تتطرق في مواضيع مختلفة خصوصا  بالفيزياء، ولكن لم  بديلةالمفاهيم ال

راسات  أيضًا ان كما ويبدوفي األحياء،  بديلةتعديل المفاهيم الفي استخدام مقاطع الفيديو  الد ِّ

قليلة وخصوصَا في مواضيع  التَّحصيلعلى استخدام مقاطع الفيديو  في أثر تبحث الَّتي

راسةوبالتالي جاءت هذه ، األحياء الفيديو على تعديل لتبحث في أثر استخدام مقاطع  الد ِّ

 .تحصيلهم األكاديميو  وتصنيفها الحيَّةالكائنات  تنوُّعموضوع في  بديلةالمفاهيم ال

 مراجعة األدبيات بما يلي: الخروج منيمكن  في الخالصة،
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راساتتوفر بعض  إلىيشير األدب التربوي  - بحثت تشخيص المفاهيم  الَّتي الد ِّ

بًا من انلت كل دراسة جاو وتصنيفها، حيث تن الحيَّةالكائنات  تنوُّعالبديلة حول 

 ب الموضوع وقامت بالتعمق فيه.انجو 

توفر دراسات بحثت في أهمية استخدام الفيديو في  إلىيشير األدب التربوي  -

راساتالتدريس بشكل عام، ولكن   التَّغييربحثت في استخدام الفيديو في  الَّتي الد ِّ

راساتات نادرة جدًا، وخصوصًا انالمفاهيمي ك في استخدام الفيديو  المتعل ِّقة لد ِّ

المفاهيمي في مواضيع األحياء، ولم تجد الباحثة أي دراسة تبحث  التَّغييرفي 

الكائنات  تنوُّعفي أثر استخدام الفيديو في تغيير المفاهيم البديلة في موضوع 

 .وتصنيفها الحيَّة

 علىاستخدام الفيديو  أثرتوفر دراسات بحثت في  إلىيشير األدب التربوي   -

ولم تجد الباحثة باألحياء كانت نادرة،  المتعل ِّقة، ولكن الدراسات الطَّلبةتحصيل 

في موضوع تنوُّع  الطَّلبةفي تحصيل أي دراسة تبحث في أثر استخدام الفيديو 

راسةوتأتي هذه . الكائنات الحيَّة وتصنيفها ، الثغرة في األدب التربوي هذه  لسد الد ِّ

 موضوع.زمة للاللبعملية اإلثراء اوتقوم 

 

راسةتقديم لوصف  اليتَّ الل يتم في الفص جراءاتها ويتضمن تحديد مجتمع ا  و  الد ِّ

راسة تم تطويرها لتستخدم لتحقيق أهداف  الَّتي دواتاأل إلىإلضافة اوعينتها، ب الد ِّ
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 اتانالبي تحليل عملية ليهإ تستند الذي طاراإلكما يتضمن تقديم  ،البحث

راسة ئجنتا واستخالص  .الد ِّ
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 الثالفصل الثَّ 

راسةمنهجية   وتصميم البحث الدِّ

 مقدمة 1:1

 ,.Posner et al)نالتَّربوييالباحثين و اهتمام العديد من بالمفاهيمي  التَّغييرعملية  حظيت   

1982; Hashweh,1986; Squire, Driver & Rushworth, 1994; Sinatra &   

راساتولكن    ;Pintrich, 2003  1313)حصارمة، هيمي المفا التَّغييرربطت بين  الَّتي الد ِّ

   (Muller, Sharma & Reimann,2008)نادرة تكاد تكون  والوسائط المتعددة

  .(Poehnl, 2010) األحياءوخصوصًا في علم 

راسة من هنا جاءت هذه  للبحث في أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة في تدريس طلبة  الد ِّ

وتغيير  الطَّلبةعلى تحصيل  وتصنيفها الحيَّةالكائنات  تنوُّعموضوع  األساسي الث امن

 في تدريس الموضوع. الموضوع مقارنة بالطرق التقليديةمفاهيمهم البديلة حول 

 

راسةمنهجية  1:1  الدِّ

 Quasi-experimental  صميم شبه التجريبيوالت المنهجية الكمية الباحثة اتبعت 

design راسةلتحقيق أهداف راسةيه الذي استندت إل التصميم شبه التجريبي انوك، الد ِّ  الد ِّ

راسة، حيث طبقت صميم المناسبهو التَّ  تجريبية من  مجموعةضابطة و  مجموعةعلى  الد ِّ

فطلبة    األساسي. الث امن الصَّ
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راسةمجتمع  1:1  وعينتها الدِّ

راسةيتألف مجتمع  فمن طلبة  الد ِّ للعام  محافظة رام هللا والبيرةاألساسي في  الث امن الصَّ

طالبا ( 1133)والبالغ عددهم  ن يدرسون المنهاج الفلسطينيالَّذي 1313/1311 الدراسي

وتصنيفها  الحيَّةالكائنات  تنوُّعموضوع  نَّ أحيث  ،طالبة( 3312طالب و  3331) وطالبة

ففي كتب  الثَّانيةيدرس في الوحدة    في المنهاج الفلسطيني. الث امن الصَّ

ابطةالمجموعة نت ، وتكوَّ عشوائية بسيطة تم اختيار عينة وطالبة من  طالباً  (321)من  الضَّ

، درسوا بالطريقة التقليدية من قبل معلميهم من دون سبع مدارس في محافظة رام هللا والبيرة

 تدخل الباحثة بطريقة التدريس، ولكن بشرط عدم استخدام مقاطع الفيديو في التدريس.

المعرفة، ويصف  وطالبة من مدرسة دار لباً ( طا112من ) التَّجريبيةوتكونت المجموعة 

راسةعينة  3.1الجدول   بالتفصيل.  الد ِّ
1.1الجدول   

راسةعينة  وصف ومناطق توزعها الدِّ  
فعدد طلبة  اسم المدرسة  مكان تواجدها نوع المجموعة الث امن الصَّ

 البيرة ضابطة طالب 13  الوحدة األساسيةور مدرسة ذك 
 البيرة ضابطة طالبة 31 سميحة خليل الثانوية

 كفرعقب ضابطة طالب 13 االبتدائيةالحياة 
 كفرعقب ضابطة طالب 23 الرسمية عقبكفر 

 كفرعقب ضابطة طالبة 11 كفرعقب الجديدة )العزيزية(
 رام هللا ضابطة ةطالب 11 فيصل الحسيني
 رام هللا ضابطة طالبة 11  المدرسة التركية

 كفرعقب تجريبية طالبة( 11طالب، و 11) دار المعرفة
ابطةمجموع عدد طالب العينة  المجموع  ،طالب وطالبة( 396طالبة ) 113طالب و  123=  الضَّ

 طالبة( 11طالب، و11طالب وطالبة ) 112=  التَّجريبيةمجموع عدد طالب العينة 
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راسة أدوات 1:4  الدِّ

راسة أدوات تصمم أهداف البحث وتأخذ بعين االعتبار المنهجية الكمية لتخدم  بعناية الد ِّ

 :اليةالتَّ  دواتاأل ، وقد تم تطوير واستخداموالتصميم شبه التجريبي

فطلبة : قامت الباحثة بمقابلة عدد من الطَّلبةمقابالت فردية مع  -1  الث امن الصَّ

وقامت الذين قاموا بأداء االختبار التشخيصي، والذين يدرسون المنهاج  الفلسطيني، 

بالطريقة  الطَّلبةلتأكد من أنها موجودة عند ل، باالستفسار عن بعض المفاهيم البديلة

 التي ذكرت في األدب التربوي.

 مقابالت مع المعلمين: -1

باألحياء وذوي الخبرة في تدريس بمقابلة عدد من المتخصصين  حثة اقامت الب -

ف وأخذ رأيهم بالمفاهيم البديلة لدى طالبهم في موضوع تنوُّع  األساسي، الث امن الصَّ

راسات  الكائنات الحيَّة وتصنيفها، والتأكد من وجود المفاهيم البديلة الَّتي ذكرتها الد ِّ

ابقة  . الطَّلبةعلى وجودها عند  ون وعن مفاهيم بديلة أخرى يتفق، لدى طالبهم السَّ

ابطةقامت الباحثة بمقابلة بعض معلمي المجموعة  - (، / معلمينمعلمات سبعة) الضَّ

راسةقبل تطبيق  تنوع  واالستفسار عن عدد الحصص المخصصة لتدريس وحدة، الد ِّ

المتبعة لتدريس الوحدة، وطلبت منهن ، واالستراتيجيات الكائنات الحية وتصنيفها

عدم استخدام مقاطع الفيديو في التدريس، وتم التأكد من االستراتيجيات والطرق التي 

 استخدمت في تدريس الوحدة بعد التطبيق. 
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 مقاطع فيديو:  -3

راسة في استخدم ي يتضمن والذ (6)الملحق الفيديو من متنوعا مقطعا وعشرون  خمس الد ِّ

 إلى تهدف متنوعة فيديو مقاطع بتصميم الباحثة قامت حيث. المقاطع( قرص مدمج بكافة

راسة حددتها التي البديلة المفاهيم تعديل والتي تتعلق بموضوع تنوع الكائنات الحية  ،الد ِّ

ن موقع عن مقاطع فيديو مناسبة م حيث قامت بعملية بحث موسعة ومتخصصةوتصنيفها، 

، إلعداد مقطع الفيديو المطلوب بين أكثر من فيديو مجتم الدَّ و  (Youtube.com)اليوتيوب 

زالة  زالة الصوت منها، و مرغوبة من مقاطع الفيديو المختارةالجزاء غير األوا  صياغة ، وا 

حيث تعرض المعلومات  على الفيديو، حميلهاوتصوت الباحثة مقاطع كالمية مسجلة ب

إضافة تم و  وجه للطالب،وضمن سياق اجتماعي م بسيطبأسلوب مشوق و المطلوبة العلمية 

 لوماتوتم االستعانة بمع لتوضيح األفكار. في بعض مقاطع الفيديووصور  نصوص كتابية

 ، ومن موقع ويكيبيدياالث امنللصف  من الكتاب المدرسيبسيطة علمية 

http://ar.wikipedia.org/wiki)/( ،إال أنه يوجد مقطع  .مقاطع الفيديو المختارةمن  وأ

 ، بنفس(Youtube.com)فيديو واحد تم تنسيقه من مقطعي فيديو تم أخذها من موقع 

 ال التي األجزاء وأ البديل، المفهوم تخدم ال التي األجزاء إزالة تم ولكن والصورة، الصوت

 قالمتعل ِّ  الفيديو وهو ،بعضها مع المناسبة األجزاء ودمج المنهاج، أهداف مع تتناسب

 . بالبرمائيات
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راسةعلى بعض مقاطع الفيديو في  أمثلة  :الدِّ

 صمم ليعالج المفهوم البديل " الحوت من االسماك" فيديو

ترضع صغيرها، وبين مقطع  ألنثى الحوت األبيض تم دمج بين مقطع فيديو يعرض مشهداً 

إلعداد مقطع فيديو واحد يبين أن  ، وذلكفيديو يعرض مشهدًا لوالدة انثى الحوت لصغيرها

على الفيديو تحميله و وتم صياغة نص كالمي موجه لطالب . الولودة الثَّديياتالحوت من 

 بصوت الباحثة مع إضافة موسيقى هادئة للفيديو. 

 

صغيرة  الثَّدييات"، " الخفاش من الط يورفيديو صمم ليعالج المفهوم البديل " الخفاش من 

 الحجم"

صور لخفافيش متنوعة الحجم، ودمجها مع مقطع فيديو يعرض مشهدا ألنثى اختيار تم 

الخفاش وهي ترضع صغيرها، وبين مقطع فيديو آخر يعرض مشهدا لوالدة انثى الخفاش 

وتنزيل صوت الباحثة على الفيديو مع  لصغيرها، وتم اضافة نصوص كتابية بسيطة،

 .عة الحجمالخفافيش ثدييات ولودة ومتنو ِّ  نَّ ، وذلك لتثبيت فكرة، أموسيقى مناسبة
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بالوالدة"، " منقار البط من  الثَّديياتفيديو صمم ليعالج المفهوم البديل " تتكاثر جميع 

 "الط يور

وآكل النمل الشوكي، ودمجت مع خمسة مقاطع  (منقار البط)صور لخلد الماء اختيرت 

إزالة المقاطع غير بعد و  اليوتيوب، موقع تم البحث عنها من أكثر من فيديو على فيديو،

حثة تم إزالة الصوت األصلي من الفيديو وصياغة نص كالمي بصوت الباالمرغوب فيها 

نصوص كالمية بين ضافة لطالب ودمجه مع الفيديو، كما تم إوبأسلوب اجتماعي موجه ل

  مقاطع الفيديو للتوضيح.

 

فيديو  استخدام مقاطع تعتمد على الَّتيو لمهمات اتصميم عدد من  تم :ليميةتع مهمات

 الطَّلبةوجودها عند  ار إليها األدب التربوي وأكد علىأش الَّتيالبديلة  المفاهيم مالئمة لمعالجة

 وتصنيفها.  الحيَّةالكائنات  تنوُّععدد من معلمي العلوم ذوي الخبرة في تدريس موضوع 

 بين كل من نموذجيدمج الذي المفاهيمي  التَّغييرلنموذج في  وفقاً صممت هذه المهمات 

ونموذج"سترايك"و"بوزنر" "سترايك" و"هيوسن" و"جيرتزوج""بوزنر" و،  (1986)الحشوة

(1221)  (Posner, Strike, Hewson & Gertzog, 1982; Strike & Posner, 

راق او  الطُّالب إعطاءتم و  .(1.1)الشكل   .(Driver, 1988)ونموذج "درايفر"  (1992

الخاصة، ومكان إلجابة  الط البلإلجابة، بحيث يكون هناك مكان مخصص إلجابة 

حيحالمجموعة، ومكان لإلجابة    ((.1)الملحق ) ةالصَّ
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 "الفيروس من الكائنات الحية الدقيقة"المفهوم البديل  مثال:

للموضوع  في مرحلة التوجه عن طريق طرح أسئلة: هل  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

اإلنفلونزا؟ ما الذي سبب لك هذه األمراض؟ يسمح للطلبة  اواصبت/ي من قبل بالزكام 

 باإلجابة عن األسئلة ثم يسأل المعلم سؤال: ) ما هو الفايروس؟ (

التي يطلب من كل طالب/طالبة ثمثيل المعلومات  الطَّلبةولالستيضاح حول مفاهيم  

جموعة لديه/لديها على ورقة حول سؤال )ما هو الفيروس(، ثم مناقشة الموضوع ضمن م

فثم عرضها  كمجموعة على بقية طالب تقريبًا،  1مكونة من  واحدة من اإلجابات  .الصَّ

ؤاليسأل المعلم . ستكون )الفيروس كائن حي(  الطَّلبةاآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

بمفاهيمهم الموجودة: كيف يكون الفيروس كائن حي وهو ال يقوم بأي نشاط حيوي وهو خارج 

ال يستجيب للمؤثرات، ال يتحرك وال  ال يتكاثر، خاليا الكائنات الحية التي يصيبها؟ ال ينمو،

ن حقيقة ي. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبالطَّلبةيتنفس... تبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

لفيروس، كحلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية ويبين طبيعته وهو خارج أجسام ا

الكائنات الحية، كدقائق متبلورة ال حياة فيها، ويبين نشاطه الذي يبدأ عند مواجهته لخاليا 

الكائنات الحية. يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي 

، ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود الطَّلبةالموجودة لدى  تتعارض مع األفكار

حيحبالمعلومة  الطَّلبة لية المكتوبة على و تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال .ةالصَّ

ما عالقة ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء، يسأل المعلم: . الورقة وتصحيحها
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فسر إصابة شخص بمرض فيروسي في حين لم يصب صديقه  الفايروسات بالكائنات الحية؟

 .بالمرض

، كما وتوجد كنسخة الكترونية في (3وتظهر جميع المهمات في شكلها النهائي في الملحق )

 .(1الملحق )

 

والتي تتضمن مقطع  التي صممت من أجلهبديل من خالل المهمة  وتم تدريس كل مفهوم

المهمات ومقاطع الفيديو ضمن  عطاءمكان المناسب إلتوضيح للوفيما يلي  الفيديو المناسب

 لمادة التعليمية.

 إعطاءبالمفهوم البديل  "الفيروس من الكائنات الحية الدقيقة":  المتعل ِّقة(، و 1المهمة ) -

وقبل التطرق إلى عدم وجود المهمة في بداية موضوع الكائنات الحية الدقيقة 

 الفيروس ضمن تصنيف الكائنات الحية.

في  المهمَّة إعطاء: بالمفهوم البديل "البكتيريا ضارة لإلنسان" المتعل ِّقة(، و 1) المهمَّة  -

 البداية وقبل التطرق لخصائص البكتيريا.

"، " الفطريات هي عش الغراببالمفاهيم البديلة التالية؛ " المتعل ِّقة(، و 3) المهمَّة -

"، " الفطريات لها جذور اروأزهالفطريات هي نباتات"، " الفطريات لها جذور وسيقان 

في بداية الموضوع وقبل  المهمَّة إعطاء": "، " العفن ليس كائن حيوأزهاروسيقان 

 التطرق لخصائص الفطريات. 
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ويتم اعطائها في  ليست كائنات حية" النَّباتاتبالمفهوم البديل " المتعل ِّقة(، و 1) المهمَّة -

التطرق لفكرة كونها كائنات حية  ة التوالي النباتية ولكن من دون مقدمة درس مملك

 .المهمَّةالفرصة للطالب للتعبير عن أفكارهم من خالل  عطاءإل

كل من الخشب  عدم التمييز بين وظيفةبالمفهوم البديل "  المتعل ِّقة(، و 1) المهمَّة -

الوعائية ولكن  النَّباتات، ويتم اعطائها عند الشرح عن الوعائية" النَّباتاتواللحاء في 

الفرصة للكشف  الطُّالب عطاءدم التطرق لوظيفة كل من الخشب واللحاء، إليجب ع

عن أفكارهم، ويمكن التوضيح للطالب بأن الخشب ينقل المواد باتجاه واحد اما 

 اللحاء فينقل المواد بجميع االتجاهات. 

مغطاة البذور  النَّباتاتعدم التمييز بين " بالمفهوم البديل المتعل ِّقة(، و 1) المهمَّة -

 النَّباتات صن فبعد ذكر المعلومة " ت المهمَّة إعطاء، يتم "معراة البذور النَّباتاتو 

نباتات مغطاة بذور ونباتات معراة بذور"، لكن من دون  ،البذرية إلى مجموعتين

 توضيح اي من خصائصهما.  

 إعطاءبالمفهوم البديل " مخروط الصنوبر من الثمار"  يتم  المتعل ِّقة(، و 1) المهمَّة -

بكل  المتعل ِّقةالمعلومات  بتثبيت(، ثم يقوم المعلم 1) المهمَّةمباشرة بعد  المهمَّةهذه 

 معراة البذور. النَّباتاتمغطاة البذور و  النَّباتاتمن 

ذوات الفلقة الواحدة  النَّباتاتعدم التمييز بين " بالمفهوم البديل المتعل ِّقة(، و 2) المهمَّة -

 النَّباتات صن فبعد ذكر المعلومة " ت المهمَّة إعطاءيتم  "ذوات الفلقتين النَّباتاتو 

مغطاة البذور إلى مجموعتين، نباتات ذوات فلقة واحدة  ونباتات ذوات فلقتين"، لكن 
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 بتثبيت المهمَّة إعطاءي من خصائصهما.  ثم يقوم المعلم بعد أمن دون توضيح 

 ذوات الفلقتين. النَّباتاتذوات الفلقة الواحدة  و  النَّباتاتبكل من  المتعل ِّقةالمعلومات 

هذه  إعطاء"، يجب النَّباتاتاالسفنج من " بالمفهوم البديل المتعل ِّقة(، و 2) المهمَّة -

باالنتقال إلى درس  الطُّالبعالم إ رس مملكة التوالي النباتية وقبل نهاء دإبعد  المهمَّة

 المتعل ِّقةم المعلومات يثبت المعل ِّ  المهمَّةوالي الحيوانية. بعد االنتهاء من مملكة التَّ 

 سفنجيات.باإل

" قنديل البحر من األسماك"  ين؛البديلين بالمفهوم المتعل ِّقة(، و 13) المهمَّة -

هذه  إعطاء"، يتم الحيوانات التي تعيش في الماء ويمكنها السباحة تعتبر أسماكاو"

فقاريات. ثم يثبت المعلم ال( ويجب عدم التطرق لقبائل ال2رقم ) المهمَّةبعد  المهمَّة

 بالجوفمعويات. المتعل ِّقةالمعلومات 

 الحيوانات الحبار من األسماك" ين؛البديل ينبالمفهوم المتعل ِّقة(، و 11) المهمَّة -

هذه  إعطاء"الحيوانات التي تعيش في الماء ويمكنها السباحة تعتبر أسماكا"، يتم و

ويجب عدم التطرق لعنوان الموضوع قبل  ،في بداية موضوع  قبيلة الرخويات المهمَّة

 .الرخوياتب المتعل ِّقةثم يثبت المعلم المعلومات  ، المهمَّةالبدء ب

الحيوانات  " و "الجمبري من األسماك" ين؛البديل ينبالمفهوم المتعل ِّقة(، و 11) المهمَّة -

في  المهمَّةهذه  إعطاء"، يتم التي تعيش في الماء ويمكنها السباحة تعتبر أسماكا

المفصليات، ويجب عدم التطرق لعنوان الموضوع قبل البدء  لةبداية موضوع  قبي

 .المهمَّةب
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هذه  إعطاء"، يتم العناكب من الحشرات "بالمفهوم البديل المتعل ِّقة(، و 13) المهمَّة -

 المتعل ِّقة، ثم يثبت المعلم المعلومات (11) المهمَّةبعد االنتهاء من  المهمَّة

 بالمفصليات.

البرمائيات حيوانات تعيش في المياه ين؛ "البديل ينبالمفهوم المتعل ِّقة(، و 11) المهمَّة -

واحفعدم التمييز بين ر عن التكاثر ووضع البيض" و"ظوعلى اليابسة بغض الن  الزَّ

 المهمَّةفي بداية موضوع البرمائيات، وبعد  المهمَّة إعطاءحيث يتم  ".والبرمائيات

 بالبرمائيات. المتعل ِّقةالمعلومات  تيقوم المعلم بتثبي

واحفمييز بين عدم التَّ  " بالمفهوم البديل المتعل ِّقة(، و 11) المهمَّة - " والبرمائيات الزَّ

واحففي بداية موضوع  المهمَّة إعطاءحيث يتم  ابقة المهمَّة، وبعد الزَّ ، يقوم السَّ

واحفب المتعل ِّقةالمعلومات  تالمعلم بتثبي ، دون التطرق لطريقة تكاثرها وذلك الزَّ

 (.11رقم ) المهمَّةلتطبيق 

واحف" بالمفهوم البديل المتعل ِّقة(، و 11) المهمَّة - كبيرة الحجم كالتمساح تتكاثر  الزَّ

م (، ثم يقوم المعل ِّ 11رقم ) المهمَّةبعد االنتهاء من  المهمَّةهذه  إعطاء"، يتم بالوالدة

 يت المعلومات.بثتب

 إعطاء"، يتم الطيران صفة عامة للطيور " بالمفهوم البديل المتعل ِّقة(، و 11) المهمَّة -

، وقبل التطرق لخصائصها. وبعد االنتهاء من الطُّيورفي بداية موضوع  المهمَّةذه ه

 .الطُّيوريقوم المعلم بشرح خصائص  المهمَّة
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 المهمَّة إعطاء"، ويتم الثَّدييات"البطريق من  بالمفهوم البديل المتعل ِّقة(، و 12) المهمَّة -

ابقة المهمَّةبعد   .الثَّدييات، وقبل االنتقال إلى موضوع السَّ

" الخفاش من " والطُّيورالخفاش من بالمفهومين البديلين " المتعل ِّقة(، و 12) المهمَّة  -

شارة  ( ومن دون اال12) المهمَّةبعد  المهمَّةصغيرة الحجم" ، تعطى هذه  الثَّدييات

 . الثَّديياتلى موضوع إإلى االنتقال 

 المهمَّةتعطى هذه الحوت من األسماك"،  البديل"بالمفهوم  المتعل ِّقة(، و 13) المهمَّة -

 .الثَّديياتشارة  إلى االنتقال الى موضوع ( ومن دون اإل12المهمَّة )بعد 

" الطُّيورخلد الماء )منقار البط( من " ين البديل ينبالمفهوم المتعل ِّقة(، و 11) المهمَّة -

قبل التطرق إلى طريقة التكاثر عند  المهمَّة"، تعطى هذه ولودة الثَّديياتجميع و"

 .الثَّدييات

 كاملة النمو وحجمها الثَّديياتتولد صغار  "بالمفهوم البديل المتعل ِّقة(، و 11) المهمَّة -

 .(11) المهمَّةبعد  المهمَّة"، تعطى هذه مناسب لحجم األم

 "،الصغيرة كالفئران تتكاثر بالبيض الثَّدييات"بالمفهوم البديل  المتعل ِّقة(، و 13) المهمَّة -

 المتعل ِّقة(، ثم يقوم المعلم بتثبيت المعلومات 11) ةالمهمَّ بعد  المهمَّةتعطى هذه 

المشيمية  الثَّديياتمعلومة أن اإلنسان من  إعطاء، ولكن من دون الثَّديياتبتكاثر 

 ( بنجاح .11) المهمَّةوذلك للقيام ب

"، تعطى بعد اإلنسان ليس من الحيوانات"بالمفهوم البديل  المتعل ِّقة(، و 11) المهمَّة -

 (.13) المهمَّة



69 
 

ات همَّ وتظهر الم  ثناء القيام بالمهمات( إن يكون الكتاب المدرسي مغلق أمالحظة )يجب 

 (.1لكترونية في الملحق )(، وبنسخة إ3لتعليمية في الملحق )ا

 

 التَّحصيلالمفاهيم البديلة و اختبار  -4

)الملحق  حول الموضوع الطُّالبعند  والمفاهيم البديلة التَّحصيل قيسصمم اختبار بحيث ي

فقرة، أما  31سؤال اختيار من متعدد يتكون من  ،لو األمن جزأين،  لف االختباريتأ .((1)

مختلفة مستويات ذهنية األسئلة تعالج و ويتكون من سبعة أسئلة،  إنشائياني فهو الجزء الثَّ 

، وتقيس بعض هذه الفقرات عليا( تفكيرب، تطبيق، ومهارات امن )تذكر، فهم واستيع

أسئلة لالمتحان  ثمانيةاضافة  تم إال أنه ، التَّحصيلالبديلة وبعضها اآلخر يرتبط بالمفاهيم 

من  (12،11 ،11، 11، 11 ،11 ،13 اتالفقر )  عن بعض المفاهيم البديلة دف الكشفبه

ؤال ؤالل و و اال السُّ  محتوى تم تطوير االختبار بناء على عملية تحليل . حيث نيالثا السُّ

ويجدر ((.  1)الملحق)تم بناؤه لهذا الغرضجدول مواصفات  الى ستنادااو  ((1)الملحق)

ؤالنويه إلى أنه تم اخذ التَّ   ,Bulmuz)سئلة مقابلة من دراسة الرابع لالختبار من أ السُّ

Jarrett & Bulmuz, 2008) .  

حيحختبارية في الجزء الموضوعي نصف عالمة لإلجابة اأعطيت كل فقرة  عالمة و  ةالصَّ

ؤالعطيت سبع عالمات لكل من أ  اإلجابة الخاطئة، و صفر عن  )حيث  الثاني والثالث السُّ

ؤالعطي أ ، و يحتوي كل منهما على عدة مفاهيم بديلة( ادسالرابع و  السُّ ابعو  السَّ عالمتان  السَّ

ؤاللإلجابة الكاملة، أما  الخامس فأعطي عالمتان ونصف لإلجابة الكاملة، وعالمة  السُّ
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 وباستخدام برنامج  عالمة. 13، وبذلك تكون عالمة االمتحان الخاطئةصفر لإلجابة 

SPSS  ؤالكل بند من جابة إفقد تم تعبئة ثم ادخال ، (1-، د3-، ج1-، ب1-)أ لو اال السُّ

حيحاإلجابة  دخال عالمة كل إه )نصف عالمة(، وتم ئإعطالكل بند ليقوم البرنامج ب ةالصَّ

ابطةلكل طالب في المجموعة )األسئلة اإلنشائية  سؤال من ثم تم ، (التَّجريبيةوالمجموعة  الضَّ

 يجاد نسبة العالمة الكلية من مئة.إ، ثم طالبجمع عالمات كل 

حيح الطُّالبلألسئلة المفاهيمية فقد تم تحديد إجابات  بالن ِّسبةأما   لكل سؤال ةالصَّ

حيحمن األسئلة المفاهيمية )برقم واحد( ثم جمع االستجابات  جاد يا  و  لكل طالب ةالصَّ

 يجاد نسبتهم من مئة.إمعدلهم ثم 

 

راسة أدواتمصادر  1:5  الدِّ

راسة أدوات ميتصمتم  الَّذيل و ربوي المصدر األحيث يعتبر األدب التَّ  األدب التربوي:  الد ِّ

، بديلةهمات واختيار مقاطع الفيديو واختبار المفاهيم ال، وخصوصًا في بناء الم  على أساسه

راساتة بالعديد من انحيث تم االستع ابقة الد ِّ  .الطُّالبالمفاهيم البديلة لدى لتحديد  السَّ

المتخصصين باألحياء وذوي الخبرة في تدريس  : تم االتصال ببعض المعلمينآراء المعلمين

ف بعضهم اآلخر وأخذ رأيهم بالمفاهيم البديلة لدى طالبهم في ومقابلة  األساسي، الث امن الصَّ

ذكرتها  الَّتيأكد من وجود المفاهيم البديلة وتصنيفها، والتَّ  الحيَّةالكائنات  تنوُّعموضوع 

راسات ابقة الد ِّ عند على وجودها المعلمون ، وعن مفاهيم بديلة أخرى يتفق لدى طالبهم السَّ

  .الطَّلبة
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ف طلبة من عدد بمقابلة الباحثة قامت: الطَّلبة مع الفردية المقابالت  ذينوالَّ  الث امن الصَّ

 هاأنَّ  من للتأكد البديلة، المفاهيم بعض عن باالستفسار وقامت ،الفلسطيني المنهاج يدرسون 

 .التربوي  األدب في ذكرت التي بالطريقة الطَّلبة عند موجودة

 الثَّديياتللمفهوم البديل "الخفاش من  حيث كان الكتاب المقرر مصدراً  الكتاب المقرر:

 ".صغيرة الحجم

 

 ات:انجمع البي 1:6

 :يمكن اجمالها بما يليات، انت للدراسة وخطوات لجمع البياجراءإثة بعدة الباحقامت 

راساتالحصول على كتاب رسمي من قسم تم  -  العليا في جامعة بيرزيت موجه الد ِّ

الالزمة  بياناتلباحثة بجمع اليل مهمة التسهوالتعليم للسماح  التَّربيةوزارة  إلى

 للدراسة.

راسةعلى تطبيق  رام هللاوالتعليم في  التَّربيةالحصول على موافقة مديرية تم  -  الد ِّ

راسةها على عينة أدواتو   .الد ِّ

راسة أدواتتطوير تم  - صممتها الباحثة بحيث تناسب  الَّتيبمقاطع الفيديو المتمثلة  الد ِّ

 .والمفاهيمي يالتَّحصيلالمهمات واالختبار وتصميم  ،المفاهيم البديلة وتعالجها

طالبة من مدرسة الرام الثانوية   13من  لفتاستطالعية تأ على عينة ختبارطبق اال  -

اختبار تأكد من صدق بعد دراستهن لوحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها وذلك لل

  .وحساب معامل الصعوبة والتمييز لألسئلة ،والمفاهيم التَّحصيل
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راسة طبقت - فطالبة من طالبات  33تألفت من استطالعية عينة على الد ِّ  الث امن الصَّ

 عبد هللا بن الحسين الشاملة في القدس. مدرسة في

 ستطالعيةاال عينةلطالبات الالبديلة  والمفاهيم التَّحصيلالباحثة بإعادة اختبار  قامت  -

، للتأكد من ثبات سابيعبعد ثالثة أ عبد هللا بن الحسين الشاملة في القدس مدرسة في

 االختبار.

 الطُّالب، أي عندما كان 1311/1313النهائية للعام الدراسي الطَّلبةعالمات  تأخذ -

ففي  ابع الصَّ ستحدد  لتكون  الَّتيفي مادة العلوم في جميع المدارس  األساسي، السَّ

 يالتَّحصيلضابطة، لتكون مرجع للمقارنة مع أداء االختبار  اومجموعة تجريبية 

 .والمفاهيمي

راسةقامت الباحثة بنفسها بتطبيق  -  وتصنيفها الحيَّةالكائنات  تنوُّعوحدة وتدريس  الد ِّ

 مع مساعدة جزئية من معلمي   ،التَّجريبية عةمالئمة للمجمو  باستخدام مقاطع فيديو

، لم تصمم لها أنشطة من قبل الباحثةتدريس أجزاء من الوحدة والتي في  المادة

ل يحمل شهادة الماجستير بتخصص فيزياء، واآلخر يحمل شهادة بكالوريوس و اال

ابطةالطريقة التقليدية للمجموعات  متاستخدبتخصص فيزياء، في حين   .الضَّ

راسةواستغرق تطبيق  يعتبر  ،  وهذا الزمنحصة تسع عشرة  التَّجريبيةعلى العينة  الد ِّ

سبع دة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها، حيث تم االستفسار من وحلتدريس  مناسباً 

ابطةمعلمين/ معلمات المجموعة  عن عدد الحصص الالزمة لتدريس وحدة تنوع  الضَّ
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راسةالكائنات الحية وتصنيفها، وذلك  قبل تطبيق  االزمة  ، وكان معدل الحصصالد ِّ

 حصة.ثماني عشرة  سب رأي المعلمين والمعلمات ح

تهاء من تدريس الموضوع على نبعد اال البديلة والمفاهيم التَّحصيلاختبار  تقطب -

ابطةالمجموعتين   .التَّجريبيةو  الضَّ

 

راسة أدواتصدق وثبات  1:7  الدِّ

 ال بد مننى حد ممكن دنسبة الخطأ بأب صحيحة ودقيقةعلى نتائج  الحصول انضمل

ما صممت  األداةتقيس  انهو  المستخدمة وثباتها. الصدق دواتالتأكد من صدق األ

درجة تشابه اجابات المبحوثين عند  إلىفيشير ،  أما الثبات خروليس شيئا آ لقياسه

 اإلجراءات. وقد اتبعت  (Field, 2009)صورة مكافئة منها عليهم او األداةتطبيق  إعادة

راسة أدواتالتالية لضمان صدق وثبات   :الد ِّ

 مقاطع فيديو:صدق 

،  والذين تمثلوا بمتخصص  في علم على مجموعة من المحكمينمقاطع الفيديو  تم عرض

، معلمات كالهما حاصالن على درجة الدكتوراهالفقاريات، متخصص في علم الالفقاريات و 

األساسي، اثنتان منهن بتخصص  الث امنمن ذوات الخبرة في تدريس العلوم للصف   علوم

 بتخصص كيمياء. الثَّالثةأحياء وتحمالن درجة الماجستير في تدريس العلوم و 
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 ي التَّحصيلصدق االختبار 

راساتوردت في  الَّتيالمفاهيم البديلة  علىبناء   يالتَّحصيل االختبار إعدادتم  ابقة الد ِّ  ،السَّ

فإلى وجودها لدى طلبة  الطَّلبةو  ن مفاهيم البديلة التي أشار المعلمو وال في  الث امن الصَّ

االختبار بناء على األهداف التعليمية  إعدادكما وتم  وحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها.

 لجدول المواصفات وفقاً ( ومستويات التفكير 1لوحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها الملحق )

ستويات توزيع ألسئلة االختبار بحسب م (3.2)يظهر في الجدول رقم كما و ،  (1الملحق )

 بلوم ونوع األسئلة وعددها.

، والذين تمثلوا تم عرضه على مجموعة من المحكمينلية و بصورته األ االختبار إعدادبعد 

) ثالث معلمات  األساسي الث امنبمعلمات علوم ذوات خبرة في تدريس العلوم للصف 

الماجستير في تعليم العلوم، ومعلمتان تخصص أحياء واثنتان منهن حاصالت على 

بتخصص كيمياء وواحدة منهن حاصلة على درجة الماجستير في تعليم العلوم( ومتخصص 

تم األخذ بمالحظاتهم، للتحقق من صدق المحتوى ، و في مجال القياس والتقويم وتعليم العلوم

فلطلبة  ختبارومدى مناسبة اال  .الث امن الصَّ

بنات الرام الثانوية، وأخذ منطالباتمدرسةطالبة  13على عينة من كما وط ب ق االختبار 

مييز لألسئلة.  عوبة  والتَّ ات باألسئلة، وتصحيح االختبار وحساب معامالت الصُّ الط البرأي 

طالبة من طالبات مدرسة العبد هللا بن  33االختبار على عينة استطالعية  بعدد ط ب ِّق و 

 الحسين في القدس.
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 (1:1)الجدول رقم 
 ونوع األسئلة وعددهاتوزيع أسئلة االختبار بحسب مستويات بلوم 

مستويات 
 هرم بلوم

 الموضوعيةاألسئلة 
ؤال)  ل(و اال السُّ

 األسئلة المقالية
ؤال) ، الثالث، الرابع، الخامس، الثاني السُّ

ادس ابع، السَّ  (الث امن، السَّ

عدد 
 األسئلة

 2 --- (27+25+22+20+19+5+4+1) التذكر

الفهم 
 واالستيعاب

3+6+7+8+9+10+11+12+13
+14+15+16+17+18+21+ 
23+24+26+29+30+31 

---- 11 

 1 الرابع ----- التطبيق
مهارات 
  التفكير
 العليا

ادس، الثالث، الخامس، )الثاني 2 ، السَّ
ابع  (الث امن، السَّ

1 

 

ومن األمثلة على التعديالت، كانت هناك فقرة اختبار ذلك،  على بناء التعديالت وأجريت

 كاآلتي:

 لقنديل البحر. بالنِّّسبةأي من العبارات اآلتية صحيحة 

 قنديل البحر من األسماك- أ

 قنديل البحر من البرمائيات- ب

 قنديل البحر ليس كائنا حيًا، بل هو مادة لزجة موجودة في البحار-ج

 ال شيء مما ذكر -د

 :اآلتية الفقرة إلى لتد ِّ ع

 

 قنديل البحر
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......................  قنديل البحرينتمي   لِّ

 لجوفمعويات أ_ا
 البرمائيات-ب
                                         األسماك -ج    
 البحار في موجودة لزجة مادة هو بل حيًا، كائنا ليس البحر قنديل-د    
 

 :تم تعديلهافقرة مثال آخر على 

  لإلسفنج: بالنِّّسبةأي من العبارات اآلتية صحيحة 

  النَّباتاتاإلسفنج من -ب               اإلسفنج أبسط الحيوانات تركيبا-أ

 اإلسفنج من الجمادات-ن                          داإلسفنج من الديدا-ج

 

  :اآلتية الفقرة إلى عدلت

 من...............يعتبر اإلسفنج 

 النَّباتات -ب             الحيوانات-أ
 من الصخور الجميلة الموجودة في قاع البحار والمحيطات -الفطريات            د-ج

 

 (1هائية في الملحق )ويظهر االختبار بصورته الن ِّ 

 

 

 

 قنديل البحر

 االسفنج

 االسفنج
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 :التعليمية المهماتصدق 

ذي تم ال المفاهيمي التَّغييرونموذج ومناسبتها للمفاهيم البديلة  اتالمهمَّ أكد من صدق تم التَّ 

راسةفي هذه  تبنيه  ، حيث تم عرض المهمات، عن طريق صدق المحكمين(1.1)الشكل  الد ِّ

اخر  في تعليم العلوم، وعلى دكتور درجة الدكتوراه يحملعلى متخصص في القياس والتقويم 

ات علوم ذوات خبرة في تعليم العلوم للصف معلم أربعفي علم النبات، وعلى  متخصص

منهن بتخصص أحياء ويحملن شهادة الماجستير في تعليم العلوم،  ثالث)األساسي،  الث امن

ولقد تم األخذ بآرائهم وعمل بعض التعديالت على المهمات بناء ، (بتخصص كيمياء ومعلمة

 عليها، ومن األمثلة على بعض التعديالت:

ؤالعدل  :(ليست كائنات حية النَّباتات)الخاصة بالمفهوم البديل  المهمَّة  اآلتي السُّ

هل ؟ وأصبح بالصيغة اآلتية: لها نفس الخصائص أم هناك اختالف بينها النَّباتاتهل جميع 

 ؟لها نفس الخصائص أم هناك اختالفات بينها النَّباتاتجميع 

جميع تم تعديل الجزء اآلتي:  :الصنوبر من الثمار(مخروط الخاصة بالمفهوم البديل ) المهمَّة

الكثير من الثمار تؤكل. هل بحيث أصبحت،  الثمار تؤكل. هل ينطبق هذا على المخروط؟

 ينطبق هذا على المخروط؟

تات ذوات الفلقة ونبا النَّباتاتعدم التمييز بين ة الخاصة بالمفهوم البديل " للمهمَّ  بالن ِّسبةو 

ؤالتم تغير الصور الخاصة ب ذوات الفلقتين" تية إلى نباتات ذوات اآل النَّباتات صن فلن  ) السُّ

بشكل  الطُّالبألنها تساعد  هاراقاو نباتات مع  بصور ( واستبدالها فلقة ونباتات ذوات فلقتين؟

 .أكبر على اإلجابة
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 طالبة من طالبات مدرسة عبد هللا بن 33تم تطبيق المهمات على عينة استطالعية من 

راسةوفي ضوء  للمهمات.وبالتالي نفترض تحقق الصدق الداخلي  الحسين في القدس،  الد ِّ

 ما يلي: ، ومن التعديالتتطالعية تم تعديل في بعض المهماتاالس

قبل التطرق يجب أن يكون " الثَّديياتمفهوم البديل " البطريق من رأت الباحثة أن التطرق لل

وذلك ألن الفيديو المتعلق بالمفهوم البديل "  ،للطيور"الطيران صفة عامة للمفهوم البديل "

 .التي ال تطير الطُّيورالطيران صفة عامة للطيور" يعرض البطريق كمثال على 

مغطاة  النَّباتاتمعراة البذور و  النَّباتاتالخاصة بالمفهوم البديل الخاص ب للمهمة بالن ِّسبةو 

إلى  النَّباتاتتصنيف بعض  الطُّالبالطلب من  نَّ والخلط بينها، فلقد رأت الباحثة أالبذور 

أمثلة على نباتات معراة  واذكر نباتات معراة بذور ونباتات مغطاة بذور يكون أفضل من أن ي

، وذلك للعدد الكبير والمتنوع من األمثلة التي يعطيها على نباتات مغطاة البذورو  البذور

 دق الداخلي لألداةالي نفترض تحقق الص ِّ وبالتَّ  . المهمَّةفتغير هذا الجزء من  .الطُّالب

 

 

 
 

    

 

 

  

التعديل بعد قبل التعديل  
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 الثبات

راسة أدواتلتحقق من ثبات اتم   :التالية  اإلجراءاتباتباع  الد ِّ

راسة .1 ( طالبة من طالبات 33على )طبقت  الَّتي: و  Pilot studyاالستطالعية الد ِّ

المنهاج الفلسطيني، حيث قامت ذين يدرسون والَّ  القدس،مدرسة عبد هللا بن الحسين في 

الباحثة بتدريس وحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها باستخدام مقاطع الفيديو والمهام 

 .التَّحصيلاختبار المفاهيم البديلة و كما طبق  المناسبة،

على بعد ثالثة اسابيع  (test-retest)االختبار  إعادة -استخدام طريقة االختبار .1

راسةالمجموعة في  ( طالبة من مدرسة العبد هللا بن 33) لة بِّ المتمث االستطالعية  الد ِّ

قيمة معامل ارتباط ، وكان يالتَّحصيل للتأكد من ثبات االختبارالحسين بالقدس، وذلك 

 .(3.21) ي او بيرسون الناتجة تس

 

 اتاناستراتيجيات تحليل البي 1:8

 تزعة المركزية والتشتُّ مقاييس النَّ  -1

ات انة: هو توزيع يبين تكرار القيم في البيسب المئويَّ كرارية والن ِّ وزيعات الت ِّ التَّ 

وزيع الطبيعي عندما يكون منتظمًا، ويمكن حساب مركز اتجة، ويسمى بالتَّ النَّ 

  (Field, 2009) عن طريق حساب ما يلي:كراري وزيع الت ِّ التَّ 

 )معدل القيم(. عددهاي مجموع القيم مقسومة على او الوسط: يس -أ

 تشارها.ان وأالمعياري: ويدل على تشتت القيم  حرافناال-ب
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 تصاميم التباين  -1

، للتأكد من Independent Sample T-Test)) المستقلة للعينات( ت)اختبارتم عمل 

ابطةتكافؤ المجموعة  بناء على عالماتهم القبلية أي عالمات نهاية السنة في  التَّجريبيةو  الضَّ

فدة العلوم وهم في ما ابع الصَّ  ، وأظهر االختبار عدم تكافؤ المجموعتين.السَّ

ابطة بناء على عدم تكافؤ المجموعة ، (1.1)انظر إلى الجدول  التَّجريبيةمع المجموعة  الضَّ

فيما  Analysis of Covariance (ANCOVA) المصاحب التغاير تحليل  تم استخدام

 يلي:

ابطةمتوسط عالمات طلبة المجموعة  للمقارنة بين - أ  التَّجريبيةوطلبة المجموعة  الضَّ

راسةفي البنود المفاهيمية من االختبار وذلك بعد تطبيق   المتغير كان بحيث ،الد ِّ

ف في العلوم في الطَّلبة عالمات هو المصاحب ابع الصَّ  .السَّ

ابطة المجموعة طلبةمتوسط تحصيل  بين للمقارنة- ب  في التَّجريبية والمجموعة الضَّ

راسة تطبيق بعد وذلك ، التَّحصيلسئلة االختبار على سمة جميع أ  كان بحيث ،الد ِّ

ف في العلوم في الطَّلبة عالمات هو المصاحب المتغير ابع الصَّ  .السَّ
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 ملخص 1:1

راسةل هذا الفصل منهجية او تن راسةف مجتمع تألَّ  وقد وتصميمها شبه التجريبي، الد ِّ من  الد ِّ

فطلبة  الَّذين  1313/1311للعام الدراسي  محافظة رام هللا والبيرةاألساسي في  الث امن الصَّ

موضوع تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها يدرس في  انيدرسون المنهاج الفلسطيني حيث 

ففي كتب  الثَّانيةالوحدة  راسةعينة  تتألف في المنهاج الفلسطيني. الث امن الصَّ من  الد ِّ

فطلبة شعبتين من  فشعبتين من طالبات و  (لذكورا) الث امن الصَّ من  (اثناإل) الث امن الصَّ

راسة أدواتولقد تم توضيح  ،مدرسة دار المعرفة  مفاهيموال التَّحصيلي اختبار والمتمثلة ف الد ِّ

راسة أدوات صدق وثباتالتحقق من ، وحددت طرق البديلة طرق جمع  تم توصيف. كما الد ِّ

راسةات للحصول على نتائج انفي تحليل البي ي استخدمتالَّتاالستراتيجيات و ات انالبي  . الد ِّ

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 ابعالرَّ  الفصل

راسةنتائج   الدِّ

 مقدمة 4:1

راسةهذه  تهدف فالمفاهيم البديلة لدى طلبة تحديد  إلى الد ِّ في موضوع تنوُّع  الث امن الصَّ

لى دراسة أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تغيير مفاهيم  الكائنات الحيَّة وتصنيفها، وا 

راسة. ولتحقيق هذا الهدف، اختيرت منهجية هم األكاديميالبديلة وعلى تحصيل الطَّلبة  الد ِّ

باحثة وتصميمها شبه التجريبي وصممت المهمات ومقاطع الفيديو واالختبار، طبقت ال

طبق معلمو المجموعة بينما ،  التَّجريبيةالمهمات ومقاطع الفيديو على طالب المجموعة 

ابطة استراتيجياتهم الخاصة والتي اعتبرت تقليدية )أي لم تستخدم فيها مقاطع الفيديو  الضَّ

في المجموعتين الطَّلبةخضع  موضوع،ال تدريس من االنتهاء بها(، وبعد المتعل ِّقةوالمهمات 

فالبديلة لدى طلبة  المفاهيم والعديد منالطَّلبةلالختبار المحكم الذي يقيس تحصيل   الصَّ

راسةلفصل إجابة أسئلة تتم في هذا ا النَّتائج، وبناء على تحليل الث امن  اآلتية: الد ِّ

 

فما المفاهيم البديلة الَّتي يحملها طلبة   -1 تنوُّع الكائنات  حول موضوع الث امن الصَّ

 وتصنيفها؟ الحيَّة

 ما أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تعديل المفاهيم البديلة في موضوع  -1

فتنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها لدى طلبة   ؟الث امن الصَّ
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تنوع  في موضوع الطُّالبما أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تحصيل   -3

فلدى طلبة  هاوتصنيف الكائنات الحي ِّة  ؟ نالث ام الصَّ

 

راسةتم فحص فرضيات  راسةالتي انبثقت عن أسئلة  الد ِّ  والتي صيغت على النحو اآلتي: الد ِّ

ر تفيد بحدوث تغيُّ   α ≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة ال  .1

في المفاهيم البديلة حول موضوع تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها بين المجموعة 

ست ر ِّ الَّتي د  ابطة الضَّ  ست باستخدام مقاطع فيديو مالئمة والمجموعةر ِّ الَّتي د   التَّجريبية

 .عائدة لمتغير طريقة التدريس ،قليديةبالطريقة التَّ 

بين المتوسطات  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

ر ِّسواالَّذين  التَّجريبيةالحسابية لعالمات طَّلبة المجموعة  باستخدام مقاطع فيديو مالئمة  د 

بالطريقة التقليدية، عائد لمتغير طريقة درسوا لَّذين بطة، ااالمجموعة الض ِّ  وطَّلبة

 دريس.التَّ 

 

فالمفاهيم البديلة الَّتي يحملها طلبة  4:1 تنو ع  حول موضوع الّثامن الصَّ

   الحية وتصنيفها الكائنات

راسة سؤال على لإلجابة  :لو األ الد ِّ

فما المفاهيم البديلة الَّتي يحملها طلبة  تنوُّع الكائنات الحيَّة  حول موضوع الث امن الصَّ

 وتصنيفها؟
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 الطَّلبةالى وجودها لدى األدب التربوي على رصد المفاهيم البديلة التي يشير  ةالباحث عملت 

راسات في موضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها،  حيث تم االستعانة بالعديد من الد ِّ

ابقة التَّجريبيةمبريقية و اإل  . الطُّالبالمفاهيم البديلة لدى هذه  تحديدل السَّ

وقامت الباحثة بتحليل وحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها، في المنهاج الفلسطيني في كتاب 

ف يكون الكتاب مصدرا  أن يمكن ناألساسي، وتحديد األهداف ومستوياتها، وأي الث امن الصَّ

مواجهتها وتعديلها، فمثاًل  يعد الكتاب المدرسي مصدرا  بداًل من الطَّلبة عند البديلة للمفاهيم

)تنوع الكائنات الحية  الثَّانيةصغيرة الحجم". في الوحدة  الثَّديياتللمفهوم البديل " الخفاش من 

فوتصنيفها( من كتاب  بعضها  الثَّديياتص كما يلي: " تختلف النَّ ، وردت هذه الث امن الصَّ

عن بعض من ناحية الحجم، فبعض األنواع صغيرة كالخفاش الذي ال يزيد طوله عن عدة 

شوابكة ) ترًا،"م 13سنتمترات، بينما بعضها كبير كالحوت األزرق الذي يزيد طوله عن 

المتخصصين باألحياء وذوي  من بعض المعلمين ت الباحثةتأكدكما و ( 1313وآخرون، 

فالخبرة في تدريس  راسات األساسي، من  الث امن الصَّ وجود المفاهيم البديلة الَّتي ذكرتها الد ِّ

ابقة ، وعن مفاهيم بديلة أخرى يتفق لدى طالبهم كان الكتاب المدرسي مصدرا لها وأ، السَّ

 .هذا الغرضمن خالل مقابلة عقدت معهم ل الطَّلبةالمعلمون على وجودها عند 

كما ذكرت في األدب  الطَّلبةمن وجود بعض المفاهيم البديلة عند كما وتأكدت الباحثة 

المفاهيم  1.1التربوي، عن طريق مقابلة عدد منهم، وسؤالهم عن هذه المفاهيم. ويبين الجدول

راسةالبديلة التي رصدتها   ومصادرها: الد ِّ
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 4.1جدول

راسة رصدتها تيالَّ  البديلة المفاهيم  ومصادرها الدِّ

 مصدر المفهوم البديل المفهوم البديل الرقم 

 معلمي ،الطُّالب، (Driver et. al.,1994) الفيروس من الكائنات الحية الدقيقة 1

 العلوم

 American Institute of)   العلوم، معلمي البكتيريا ضارة لإلنسان 1

Biological Sciences, 2002) 

، (Bulunuz, & Bulunuz, 2008) الغرابالفطريات هي عش  1

 العلوم معلمي ،الطُّالب

 ;Bulunuz et al., 2008)العلوم،  معلمي الفطريات هي نباتات 4

Fries-Gaither, 2009;Singh, 2003) 

 ، معلمي العلوم(Bulunuz, et al., 2008) الفطريات لها جذور وسيقان وأزهار 5

 ، معلمي العلوم(Bulunuz et al., 2008) العفن ليس كائن حي 6

 ,Driver et. al.,1994; Sweetland's) ليست كائنات حية النَّباتات 7

 ، معلمي العلوم(2005

كل من الخشب واللحاء في  عدم التمييز بين وظيفة 8

 الوعائية النَّباتات

 ، معلمي العلومالنَّباتاتمتخصص في علم 

 الطُّالبمعلمي العلوم،  مخروط الصنوبر من الثمار 1

معراة  النَّباتاتمغطاة البذور و  النَّباتاتعدم التمييز بين  11

 البذور

(Hershey,2013) ،الطُّالب، معلمي العلوم 

تبعي  
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 مصدر المفهوم البديل المفهوم البديل الرقم

 النَّباتاتذوات الفلقة الواحدة و  عدم التمييز بين النَّباتات 11

 ذوات الفلقتين

معلمي العلوم، متخصص في علم النبات، 

 الطُّالب

 معلمي العلوم النَّباتاتاالسفنج من  11

 ، (Trowbridge & Mintzes, 1988) قنديل البحر من األسماك 11

 العلوم معلمي

 العلوم معلمي،((Chen & Ku, 1998 كالحبار من األسما 14

 العلوم معلمي،((Chen & Ku, 1998 الجمبري من األسماك 15

 العلوم معلمي،((Chen & Ku, 1998 العناكب من الحشرات 16

البرمائيات حيوانات تعيش في المياه وعلى اليابسة  17

 ر عن التكاثر ووضع البيض.ظبغض الن

 معلمي العلوم

الخلط بين  18

واحف  الزَّ

 والبرمائيات

 

 معلميالعلوم،(Tekkaya, 2002) التمساح من البرمائيات( أ

واحفالسلمندر من ( ب  الطُّالبمعلمي العلوم،  الزَّ

لحفاةج(   من البرمائيات السُّ

(Tekkaya, 2002; Trowbridge & 

Mintzes, 1988) 

واحفالضفدع من د(   معلمي العلوم الزَّ

واحف 11  الطُّالب، (Murat et al., 2011) تكاثر بالوالدةتكبيرة الحجم كالتمساح  الزَّ

 ;Cardak, 2009) معلمي العلوم،  الثَّديياتالبطريق من  11

Kubiatko & Prpokop, 2007; 

Trowbridge & Mintzes, 1988),

 العلوم معلمي ،((Chen & Ku, 1998 الطيران صفة عامة للطيور 11

تبعي  
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 مصدر المفهوم البديل المفهوم البديل الرقم

 ، (Trowbridge & Mintzes, 1988) الحوت من األسماك 11

 العلوم معلمي

 ;Cardak, 2009)، الطُّالب العلوم، معلمي الطُّيورالخفاش من  11

Chen & Ku, 1998; Tekkaya, 2002; 

Trowbridge & Mintzes, 1988) 

الطُّالب، ، الث امنالكتاب المدرسي للصف  صغيرة الحجم الثَّديياتالخفاش من  14

 معلمي العلوم

 معلمي ،(Kubiatko & Prpokop, 2007) الطُّيورخلد الماء )منقار البط( من  15

 العلوم

 الطُّالبمعلمي العلوم،  ولودة الثَّديياتجميع  16

مناسب لحجم كاملة النمو وحجمها  الثَّديياتتولد صغار  17

 األم

 الطُّالبمعلمي العلوم، 

 العلوم معلمي، (Murat et al., 2011) الصغيرة كالفئران تتكاثر بالبيض الثَّدييات 28

 ,.Driver, et al)العلوم، معلمي ،الطُّالب اإلنسان ليس من الحيوانات 11

1994; Chen & Ku,1998; (Tekkaya, 

2002; Trowbridge & Mintzes, 

1988) 

الحيوانات التي تعيش في الماء ويمكنها السباحة تعتبر  11

 أسماكا

(Chen & Ku, 1998, Trowbridge & 

Mintzes 1988). 

 العلوم معلمي 
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  البديلة المفاهيم تعديل على مالئمةال فيديوال مقاطع استخدام أثر 4:1

ؤاللإلجابة عن   الثاني: السُّ

 الكائنات تنوُّع موضوع في البديلة المفاهيم تعديل على مالئمة فيديو مقاطع استخدام أثر ما

ف طلبة لدى وتصنيفها الحيَّة  ؟الث امن الصَّ

  α ≤ 0.05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد اللى: و ولفحص الفرضية األ

 بين وتصنيفها الحيَّة الكائنات تنوُّع موضوع حول البديلة المفاهيم في تغيُّر بحدوث تفيد

ر ِّست الَّتي التَّجريبية المجموعة ابطة والمجموعة مالئمة فيديو مقاطع باستخدام د   الَّتي الضَّ

ر ِّست  .التدريس طريقة لمتغير عائدة التَّقليدية، بالطريقة د 

 

صحيحة على كل فقرة خاصة  علمية جابةإ أجابوا الذين الطَّلبة قامت الباحثة بإيجاد نسبة

ابطةبكل مفهوم بديل، في كل من المجموعة  ، وذلك بقسمة عدد التَّجريبيةوالمجموعة  الضَّ

جابوا على الذين أ الطُّالبالذين اجابوا اجابة علمية صحيحة على الفقرة على عدد  الطُّالب

المفاهيمي واالنحراف  التَّغييرمتوسط  1.1ويبين الجدول جاباتهم. اختالف إالفقرة على 

حيح الطَّلبةالستجابات  المعياري  لمجمل المفاهيم البديلة في كل من المجموعة  ةالصَّ

ابطةو  التَّجريبية  . الضَّ
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 4.1جدول 

 التَّجريبيةفي كل من المجموعة  الطَّلبةالمفاهيمي واالنحراف المعياري الستجابات  التَّغييرمتوسط 

ابطةو   الضَّ

 االنحراف المعياري  المتوسط عدد الطلبة المجموعة

ابطةالمجموعة   12.1 42.1 321 الضَّ

 14.6 73.5 112 التَّجريبيةالمجموعة 

 

 

ابطة والمجموعة التَّجريبية المجموعة لدى المفاهيمي التَّغيير مقارنة 1.3الجدول ويبين   الضَّ

حيحل باتجاه المفهوم العلمي الحاص  .الصَّ
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 4.1جدول 
ابطةوالمجموعة  التَّجريبيةلدى المجموعة  المفاهيمي التَّغييرمقارنة   الضَّ

 علمية صحيحة في كل مجموعة( جابةالذين أجابوا إ الطَّلبة)نسبة 

 
 الرقم 

 

 
 المفهوم البديل

المجموعة 
 التَّجريبية

المجموعة 
ابطة  الضَّ

 41.5 80.3 الفيروس من الكائنات الحية الدقيقة 1

 55.6 78.1 البكتيريا ضارة باإلنسان 1

 16.2 50.4 الفطريات هي عش الغراب 1

 48.4 67.7 الفطريات هي نباتات 4

 48.4 67.7 أزهارلها جذور وسيقان و الفطريات  5

 73.1 73.4 العفن ليس كائن حي 6

 77.3 89.5 ليست كائنات حية النَّباتات 7

كل من الخشب واللحاء في  عدم التمييز بين وظيفة 8

 الوعائية النَّباتات

68.5 49.7 

 15.2 50 مخروط الصنوبر من الثمار 1

معراة  النَّباتاتمغطاة البذور و  عدم التمييز بين النَّباتات 11

 البذور

69.3 47.3 

 النَّباتاتذوات الفلقة الواحدة و  عدم التمييز بين النَّباتات 11

 ذوات الفلقتين

34 2 

 46.3 68.8 النَّباتاتاالسفنج من  11

 65.3 96.1 قنديل البحر من األسماك 11

تبعي  
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 الرقم 

 

 
 المفهوم البديل

المجموعة 
 التَّجريبية

المجموعة 
ابطة  الضَّ

 42.4 67.7 الحبار من األسماك 14

 41.2 67.7 الجمبري من األسماك 15

 60 92.2 العناكب من الحشرات 16

البرمائيات حيوانات تعيش في المياه وعلى اليابسة بغض  17

 ر عن التكاثر ووضع البيض.ظالن

71.7 40.2 

واحف  18 عدم التمييز بين الزَّ

 والبرمائيات

التمساح من ( أ

 البرمائيات

78 46.8 

السلمندر من ب(     

واحف  الزَّ

66.1 34.4 

لحفاةج(      من  السُّ

 البرمائيات

59.4 26.5 

واحفالضفدع من د(      88.5 ..88 الزَّ

واحف 11  61.4 78.9 تتكاثر بالوالدة  (كالتمساح ) كبيرة الحجم الزَّ

 57.2 83.6 الثَّديياتالبطريق من  11

 16.8 42.5 الطيران صفة عامة للطيور 11

 55.6 89.1 الحوت من األسماك 11

 27.5 90.6 الطُّيورالخفاش من  11

 27.5 90.6 صغيرة الحجم الثَّديياتالخفاش من  14

 39.8 81.9  الطُّيورخلد الماء )منقار البط( من  15

تبعي  
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ابطةالمفاهيمي للطلبة في المجوعتين  التَّغييرتوزيع متوسطات  1.1يظهر الشكل و   الضَّ

المفاهيمي الحادث للمجموعة  التَّغييرالفرق بين  ويبين، لمجمل المفاهيم البديلة التَّجريبيةو 

ابطةالمفاهيمي الحاصل للمجموعة  التَّغييروبين  التَّجريبية ، كما ويبين تشتت استجابات الضَّ

ابطةطلبة المجموعة  مما يفسر  ،التَّجريبية المجموعة طلبة أكبر من تشتت استجابات الضَّ

ابطةقيمة االنحراف المعياري األكبر الستجابات المجموعة   .1.1، والذي ظهر بالجدول الضَّ

 

 المجموعة لدى بديل مفهوم لكل الحاصل المفاهيمي التَّغيير بين مقارنة 1.1 الشكل ويظهر

ابطة كبيرًا ولصالح  المفاهيمي التَّغيير في حيث يظهر الفرق  ،التَّجريبية والمجموعة الضَّ

 .التَّجريبيةالمجموعة 

 

 
 الرقم 

 

 
 المفهوم البديل

المجموعة 
 التَّجريبية

المجموعة 
ابطة  الضَّ

 21 78 ولودة الثَّديياتجميع  16

كاملة النمو وحجمها  مناسب لحجم  الثَّديياتتولد صغار  17

 األم

83.5 22 

 21 74 الصغيرة كالفئران تتكاثر بالبيض الثَّدييات 28

 40.3 84 اإلنسان ليس من الحيوانات 11

السباحة تعتبر الحيوانات التي تعيش في الماء ويمكنها  11

 أسماكا

63.3 46 
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للتأكد من  Independent Sample T-Testللعينات المستقلة  (ت)تم إجراء اختبار كما 

ابطةتكافؤ المجموعة   الطَّلبةفي األداء القبلي باستخدام عالمات  التَّجريبيةوالمجموعة  الضَّ

ف  ابعالنهائية في الصَّ  ؛ وقد كانت نتائج االختبار كاآلتي:السَّ

4.4جدول   

ابقة الطَّلبةللعينات المستقلة على عالمات  (ت)نتائج اختبار  في مادة العلوم السَّ  
االختبار 
القبلي 
"عالمات 
العلوم في 
ف  الصَّ
ابع  "السَّ

عدد  المجموعة
 الطَّلبة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  قيمة )ت(
 المعياري 

الداللة 
اإلحصائية 

α 
ابطة  الضَّ
 

 التَّجريبية

321 
 
112 

11.1 
 
13.1 

-1.11  11.1 
 
11.1 

.011 

 

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية   α =.011قيمة  نَّ يظهر الجدول السابق أ

ف  ابقة في مادة العلوم في الصَّ ابعبين عالمات الطَّلبة السَّ ،  مما يظهر عدم تكافؤ السَّ

ابطة، مما قاد إلى اللجوء الستخدام    المصاحب غايرالتَّ  تحليلالمجموعات التَّجريبية والضَّ

Analysis of Covariance (ANCOVA)  على عالمات الطَّلبة في االختبار التَّحصيلي

 البعدي. 

 

حيح الطُّالبإجابات  دتحدتصحيح األسئلة المفاهيمية لالختبار و  تم لكل سؤال من  ةالصَّ

حيحاالستجابات  تاألسئلة المفاهيمية برقم واحد ثم جمع  إلى نسب حولتلكل طالب و  ةالصَّ

 Analysis  المصاحب التغاير النسب باستخدام تحليلحليل اإلحصائي لهذه التَّ  ثم تم مئوية.

of Covariance (ANCOVA)،  في  الطَّلبةبحيث كان المتغير المصاحب هو عالمات
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فالعلوم في  ابع الصَّ  النسبية وداللتها اإلحصائية لنسبقيمة )ف(  1.1جدول ال يوضح .السَّ

ابطة بالمجموعةمفاهيمي،  جابة علمية صحيحة على كل سؤالإجابوا أالطَّلبة الذين   الضَّ

  .التَّجريبيةو 

 

وهذا يقود إلى  ،( 3.333) ساوي ت α  اإلحصائيةالداللة أنَّ  يتضح  1.1من الجدول 

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود ولى، ويؤكد على فرية األة الص ِّ رفض الفرضي

 الحيَّة الكائنات تنوُّع موضوع حول البديلة المفاهيم في تغيُّر بحدوث تفيد  α ≤ 0.05 داللة

ر ِّست الَّتي التَّجريبية المجموعة بين وتصنيفها  والمجموعة مالئمة فيديو مقاطع باستخدام د 

ابطة ر ِّست الَّتي الضَّ وفي ضوء  .التدريس طريقة لمتغير عائدة التَّقليدية، بالطريقة د 

ابطةوالمجموعة  التَّجريبيةالمجموعة  الحسابية لعالمات المتوسطات % 4.11) الضَّ

(، نجد أن الفروق بين المجموعتين ابطةالضَّ % للمجموعة 832.،  جريبيةالتَّ للمجموعة 

 .التَّجريبية  جاءت لصالح المجموعة
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 4.5الجدول 

الذين اجابوا اجابة علمية صحيحة على كل سؤال  الطَّلبةلنسبة  اإلحصائية وداللتها النسبية (ف) قيمة
ابطةمفاهيمي، بالمجموعة   التَّجريبيةو  الضَّ

مستوى الداللة  قيمة )ف(النسبية متوسط المربعات   درجة الحرية  مجموع المربعات  المصدر 

 اإلحصائية 

 النموذج المعدل 
117853.725a 2 58926.863 371.525 .000 

 التقاطع 
28834.403 1 28834.403 181.796 .000 

 المتغير المصاحب 
21275.759 1 21275.759 134.140 .000 

 المجموعة 
85641.637 1 85641.637 539.957 .000 

  أالخط
82634.847 521 158.608 

  

 المجموع 
1383434.256 524 

   

 المجموع المعدل 
200488.573 523 

   

 

راسةتنوعت المفاهيم البديلة في  واحف، الثَّدييات، فمنها ما يتعلق بالد ِّ والبرمائيات،  الزَّ

 المتعل ِّقةولكن نالت المفاهيم البديلة الالفقاريات، األسماك، الفطريات، الفيروس والبكتيريا، 

 التَّغييرالمفاهيمي. وفيما يلي توضيح لنتائج التَّغييرالنصيب األكبر في  الثَّديياتب

 المفاهيمي.
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 الثَّدييات

 :المفاهيمي، وهي التَّغييرصيب األكبر من بالنَّ  الثَّديياتب المتعل ِّقة البديلة المفاهيمحظيت

 مفاهيمي تغيير حدث ؛ حيثالطُّيورالمفهوم البديل الثالث والعشرين: الخفاش من  -1

ابطة للمجموعة فقط% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 23.1 بنسبة  .الضَّ

 حدث حيث صغيرة الحجم؛ الثَّديياتالبديل الرابع والعشرين: الخفاش من  المفهوم -1

 فقط% 11.1  مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 23.1 بنسبة مفاهيمي تغيير

ابطة للمجموعة  . وهذا المفهوم يعتبر الكتاب المدرسي مصدرًا له.الضَّ

ابعالبديل  المفهوم -3  حيث مكتملة لنموها الجنيني؛ الثَّديياتتولد صغار : والعشرين السَّ

 فقط%  11 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 23.1 بنسبة مفاهيمي تغيير حدث

ابطة للمجموعة  .الضَّ

 صغيرة الحجم كالفئران تتكاثر بالبيض؛ الثَّدييات: والعشرين الث امنالبديل  المفهوم -1

%  11 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 78 بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث

ابطة للمجموعة فقط  .الضَّ

ادسالبديل  المفهوم -1  مفاهيمي تغيير حدث حيث ولودة؛ الثَّديياتجميع : والعشرين السَّ

ابطة للمجموعة فقط% 11  مقابل التَّجريبية المجموعة لدى%  12 بنسبة . الضَّ

ابعويرتبط هذا المفهوم البديل مع المفهوم البديل   الث امنوالعشرين والمفهوم البديل  السَّ

 والعشرين.

 حدث حيث ؛الطُّيورخلد الماء)منقار البط( من  :البديل الخامس والعشرين المفهوم -1
 فقط% 32.2 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 21.2بنسبة مفاهيمي تغيير
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ابطة للمجموعة ادس، ويرتبط هذا المفهوم البديل الضَّ والعشرين، حيث أن خلد  السَّ
 لية التي تتكاثر بالبيض.و األ الثَّديياتالماء)منقار البط( من 

 تغيير حدث حيث اإلنسان ليس من الحيوانات؛: البديل التاسع والعشرين المفهوم -1
 للمجموعة فقط% 13.3 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 21 بنسبة مفاهيمي
ابطة  جميع المفاهيم التي قبله.، ويرتبط هذا المفهوم مع الضَّ

أما المفهوم البديل الثاني والعشرين: الحوت من األسماك فلقد حظي بنسبة أقل من 
 تغيير ، فلقد حدثالثَّديياتب المتعل ِّقةالمفاهيمي مقارنة بغيره من المفاهيم البديلة  التَّغيير

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى%  22بنسبة  مفاهيمي  .الضَّ

 

واحف  والبرمائيات الزَّ

واحفب المتعل ِّقةأما المفاهيم البديلة   الثَّديياتوالبرمائيات فقد نالت نصيب أقل من نصيب  الزَّ

 المفاهيمي، ومن هذه المفاهيم: التَّغييرفي 

ابع البديل المفهوم -1  اليابسة وعلى المياه في تعيش حيوانات البرمائيات: عشر السَّ
 بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث البيض؛ ووضع التكاثر عن النظر بغض
ابطة للمجموعة% 13.1  مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 11.1  .الضَّ

 تغيير حدث حيث التمساح من البرمائيات؛: عشر )أ( الث امن البديل المفهوم -1
 للمجموعة فقط% 11.2 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 12  بنسبة مفاهيمي
ابطة  .الضَّ

واحفالسلمندر من  (:ب) عشر الث امن البديل المفهوم -3  تغيير حدث حيث ؛الزَّ
 للمجموعة% 31.1  مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 11.1  بنسبة مفاهيمي
ابطة  .الضَّ
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لحفاة( : ج) عشر الث امن البديل المفهوم -1  تغيير حدث حيث من البرمائيات؛ السُّ
 للمجموعة% 11.1  مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 12.1  بنسبة مفاهيمي
ابطة  .الضَّ

واحف: التاسع عشر البديل المفهوم -1  حدث حيث كبيرة الحجم تتكاثر بالوالدة؛ الزَّ
% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 12.2  بنسبة مفاهيمي تغيير

ابطة للمجموعة  .الضَّ
واحفالضفدع من (: د) عشر الث امن البديل أما المفهوم فلم يطرأ عليه أي   ؛الزَّ

 .ملحوظ تغيير مفاهيمي
ابعويالحظ أن المفهوم البديل  عشر)أ،ب،ج(  الث امنعشر والمفاهيم البديلة  السَّ

ابقة  ترتبط مع بعضها بعضًا. السَّ

  

 الطُّيور

بطريق لا، وهو: "الطُّيورحدث تغيير مفاهيمي للمفهوم البديل العشرين، والمتعلق ب .1

 للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 23.1  ، بنسبة"الثَّديياتمن 

ابطة  .الضَّ

كما وحدث تغيير مفاهيمي للمفهوم البديل الواحد والعشرين؛ الطيران صفة عامة للطيور، 

ابطة للمجموعة% 11.2 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 11.1بنسبة  ويرتبط كل  .الضَّ

 العشرين والواحد والعشرين مع بعضهما البعض. البديل من المفهوم
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 األسماك

الحيوانات التي حدث تغيير مفاهيمي للمفهوم البديل الثالثين والمتعلق باألسماك، وهو: "

 التَّجريبية المجموعة لدى% 13.3  ، بنسبةتعيش في الماء ويمكنها السباحة تعتبر أسماكاً 

ابطة للمجموعة% 11 مقابل  .الضَّ

 

 الالفقاريات

حيححدث تغيير باتجاه المفهوم العلمي  بالالفقاريات لدى  المتعل ِّقةفي المفاهيم البديلة  الصَّ

 التَّغييرالتي درست باستخدام مقاطع الفيديو المالئمة، وقد كان  التَّجريبيةالمجموعة 

 المفاهيمي كاآلتي:

  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث ؛النَّباتاتاالسفنج من : الثاني عشر البديل المفهوم -1

ابطة للمجموعة% 11.3  مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 12.2  .الضَّ

 مفاهيمي تغيير حدث قنديل البحر من األسماك؛: الثالث عشر البديل المفهوم -1

ابطة للمجموعة% 11.3 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 21.1  بنسبة  .الضَّ

  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث الحبار من األسماك؛: الرابع عشر البديل المفهوم -3

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 11.1  .الضَّ

 مفاهيمي تغيير حدث الجمبري من األسماك؛: الخامس عشر البديل المفهوم -1

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 11.1  بنسبة  .الضَّ
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ادس البديل المفهوم -1  مفاهيمي تغيير حدث حيث العناكب من الحشرات؛: عشر السَّ

ابطة للمجموعة% 13 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 21.1  بنسبة  .الضَّ

الحبار من " والرابع عشر سماك"قنديل البحر من األ" ونالحظ بأن المفهوم البديل الثالث عشر

مرتبطين ببعضهم البعض، كما وأن هذه " الجمبري من األسماك"والخامس عشر  "األسماك

 .المفاهيم البديلة مرتبطة بالمفهوم البديل الثالثين

 

 النَّباتات

ابعالبديل  المفهوم -1  مفاهيمي تغيير حدث حيث ليست كائنات حية؛ النَّباتات :السَّ

ابطة للمجموعة% 11.3 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 22.1 بنسبة  .الضَّ

 حيث كل من الخشب واللحاء؛ عدم التمييز بين وظيفة: الث امنالبديل  المفهوم -1

% 12.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى%  12.2 بنسبة مفاهيمي تغيير حدث

ابطة للمجموعة  .الضَّ

 مفاهيمي تغيير حدث حيث الصنوبر من الثمار؛ مخروط :البديل التاسع المفهوم -3

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 13  بنسبة  .الضَّ

معراة  النَّباتاتمغطاة البذور و  النَّباتاتبين  عدم التمييز: البديل العاشر المفهوم -1

 التَّجريبية المجموعة لدى% 12.3  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث البذور؛

ابطة للمجموعة% 11.3 مقابل  يرتبط التاسع البديل المفهوم أن ونرى ،الضَّ

 العاشر. البديل بالمفهوم
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بين نباتات ذوات الفلقة ونباتات ذوات  عدم التمييز: البديل الحادي عشر المفهوم -1

 التَّجريبية المجموعة لدى% 31  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث الفلقتين؛

ابطة للمجموعة% 1 مقابل  .الضَّ

 

 الفطريات

 بالفطريات كاآلتي: المتعل ِّقةالمفاهيمي للمفاهيم البديلة  التَّغييركان 

 تغيير حدث حيث الفطريات هي  فطر عش الغراب؛: البديل الثالث المفهوم -1

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 13.1  بنسبة مفاهيمي  .الضَّ

  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛ الفطريات هي نباتات :البديل الرابع المفهوم -1

ابطة للمجموعة% 12.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 11.1  .الضَّ

 تغيير حدث حيث الفطريات لها جذور وسيقان وأزهار؛: البديل الخامس المفهوم -3

ابطة للمجموعة% 12.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 11.1  بنسبة مفاهيمي  .الضَّ

ادسالبديل  أما المفهوم  -1 في ملحوظ  فرق  فلم يحدث العفن ليس كائن حي؛: السَّ

ابطةالمفاهيمي بين المجموعة  التَّغيير  التَّغيير، فقد كانت نسبة التَّجريبيةوالمجموعة  الضَّ

ابطة المجموعةلدى  73.1%  و التَّجريبية المجموعة لدى% 73.4 المفاهيمي  .الضَّ

 ويمكننا مالحظة أن المفهوم البديل الرابع مرتبط بشكل كبير مع المفهوم البديل الخامس.
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 البكتيريا

  للمفهوم البديل الثاني: البكتيريا ضارة باإلنسان؛ بنسبة بالن ِّسبةحدث تغيير مفاهيمي 

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 12.1  .الضَّ

 

 الفيروس 

% 23.3  بنسبة  ؛"الفيروس من الكائنات الحية الدقيقة"للمفهوم البديل  مفاهيمي تغيير حدث

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى ويرتبط هذا المفهوم البديل مع  .الضَّ

% من طالب المجموعة 11ن ، وخصوصًا أ"البكتيريا ضارة باإلنسان"البديل  المفهوم

ابطة  .ايعتقدون بأن الفيروس هو بكتيري التَّجريبية% من طالب المجموعة 11و الضَّ

 

راسةوتبعًا لنتائج  ن المفاهيم البديلة حول موضوع تنوع الكائنات يبدو أسابقًا،  ذكرت التيالد ِّ

الحية وتصنيفها  تتعدى كونها مفاهيم بديلة منفصلة، بل يمكن النظر إليها ضمن أطر 

 مناقشتهاشبكة من المفاهيم البديلة التي ترتبط مع بعضها البعض، وسيتم  وأمفاهيمية 

راسةبالتفصيل في الفصل الخامس من   .الد ِّ

 

 التَّجريبية المجموعة طلبة لدى المفاهيمي التَّغيير

، وقد كانت بة(طال 11طالب، و 11وطالبة ) طالباً  112 التَّجريبيةتقدم في المجموعة 

 الي:التَّ  1.1المفاهيم البديلة كما يظهر في جدول نتائجهم فيما يخص 
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 4.6جدول 
 التَّجريبية المجموعة طلبة لدى المفاهيمي التَّغيير

رقم 
المفهوم 
 البديل

الذين اجابوا  الطَّلبةنسبة  المفهوم البديل
اجابة علمية صحيحة 
بعد استخدام مقاطع 

 فيديو مالئمة

الذين       الطَّلبةنسبة 
احتفظوا بالمفهوم 
البديل بعد استخدام 
 مقاطع فيديو مالئمة

 11 23.3 الفيروس من الكائنات الحية الدقيقة 1

 13.1 12.1 البكتيريا ضارة باإلنسان 1

 1.1 13.1 الفطريات هي عش الغراب 1

 11.1 11.1 الفطريات هي نباتات 4

 1.1 11.1 الفطريات لها جذور وسيقان وأزهار 5

 1.1 13.1 العفن ليس كائن حي 6

 1 22.1 ليست كائنات حية النَّباتات 7

 النَّباتاتكل من الخشب واللحاء في  عدم التمييز بين وظيفة 8

 الوعائية

12.1 11.2 

 13.1 13 مخروط الصنوبر من الثمار 1

معراة  النَّباتاتمغطاة البذور و  النَّباتاتعدم التمييز بين  11

 البذور

12.3 33.1 

ذوات  النَّباتاتذوات الفلقة الواحدة و  النَّباتاتعدم التمييز بين  11

 الفلقتين

31 11.1 

 11.1 12.2 النَّباتاتاالسفنج من  11

 3.2 21.1 قنديل البحر من األسماك 11

تبعي تبعي   
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رقم 
المفهوم 
 البديل

الذين اجابوا  الطَّلبةنسبة  المفهوم البديل
اجابة علمية صحيحة 
بعد استخدام مقاطع 

 فيديو مالئمة

الذين       الطَّلبةنسبة 
احتفظوا بالمفهوم 
البديل بعد استخدام 
 مقاطع فيديو مالئمة

 11.1 11.1 الحبار من األسماك 14

 11 11.1 الجمبري من األسماك 15

 1.2 21.1 العناكب من الحشرات 16

حيوانات تعيش في المياه وعلى اليابسة بغض البرمائيات  17

 ر   عن التكاثر ووضع البيض.ظالن

11.1 1.1 

عدم التمييز  18

واحفبين   الزَّ

 والبرمائيات

 11 12 التمساح من البرمائيات( أ

واحفالسلمندر من ب(       11.1 11.1 الزَّ

لحفاةج(       13.2 12.1 من البرمائيات السُّ

واحفالضفدع من د(      3.1 22.2 الزَّ

واحف 11  11.1 12.2 كبيرة الحجم كالتمساح تتكاثر بالوالدة  الزَّ

 11.1 23.1 الثَّديياتالبطريق من  11

 11.1 11.1 الطيران صفة عامة للطيور 11

 1.1 22.1 الحوت من األسماك 11

 1.1 23.1 الطُّيورالخفاش من 13

 1.3 23.1 صغيرة الحجم الثَّديياتالخفاش من  14

 1.1 21.2  الطُّيورخلد الماء )منقار البط( من  15

 ولودة الثَّديياتجميع  16

 

12 12.1 

تبعي  
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جابة علمية إجابوا أنسبة الطَّلبة الذين مجموع در التنويه أن ،  يج1.1بالنسبة للجدول 

احتفظوا بالمفهوم البديل بعد الذين  نسبة الطَّلبةو  استخدام مقاطع فيديو مالئمةد صحيحة بع

%، وذلك 133يساوي  أن بالضرورة ليس ،)لكل مفهوم بديل( استخدام مقاطع فيديو مالئمة

 جابات خاطئة عند الطلبة.الحتمالية وجود إ

 

 المفهوم باتجاه تغيير لديهم حدث الطَّلبة معظم أن 1.3في الشكل  التكرارية القيم تظهرو 

حيح العلمي  والمفهوم عشر الحادي البديل المفهوم عدا ما البديلة، المفاهيم جميع في الصَّ

 البديلين المفهومين بهدين احتفظوا الذين الطَّلبة نسبة كانت فلقد والعشرين، الواحد البديل

 .صحيحة علمية جابةإ جابواأ الذين الطَّلبة نسبة من أعلى

 

 

رقم 
المفهوم 
 البديل

الذين اجابوا  الطَّلبةنسبة  المفهوم البديل
اجابة علمية صحيحة 
بعد استخدام مقاطع 

 فيديو مالئمة

الذين       الطَّلبةنسبة 
احتفظوا بالمفهوم 
البديل بعد استخدام 
 مقاطع فيديو مالئمة

 1.1 23.1 مناسب لحجم األمكاملة النمو وحجمها  الثَّديياتتولد صغار  17

 3.1 78 تتكاثر بالبيض )كالفئران(الصغيرة  الثَّدييات 28

 1.1 21 اإلنسان ليس من الحيوانات 11

الماء ويمكنها السباحة تعتبر الحيوانات التي تعيش في  11

 أسماكا

13.3 1.1 
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ابطة المجموعة طلبة لدى المفاهيمي التَّغيير  الضَّ

ابطةتقدم في المجموعات  طالبة(، من سبعة  113 و طالب 123) طالبا وطالبة 321 الضَّ

المفاهيمي كما يظهر  التَّغييرمدارس مختلفة في محافظتي رام هللا والبيرة، وقد كانت نتائج 

 التالي : 1.1في الجدول 

 4.7جدول 
 ابطةالمفاهيمي لدى طلبة المجموعة الضَّ  التَّغيير

رقم المفهوم 
 البديل

الذين  الطَّلبةنسبة  المفهوم البديل
اجابوا اجابة علمية 
صحيحة بعد استخدام 

 الطريقة التقليدية

الذين  الطَّلبةنسبة 
احتفظوا بالمفهوم 
البديل بعد استخدام 
 الطريقة التقليدية

 45.6 41.5 الدقيقةالفيروس من الكائنات الحية  1

 26.4 55.6 البكتيريا ضارة باإلنسان 1

 44.1 16.2 الفطريات هي عش الغراب 1

 21.6 48.4 الفطريات هي نباتات 4

 4.4 48.4 الفطريات لها جذور وسيقان وأزهار 5

 6.4 73.1 العفن ليس كائن حي 6

 12.7 77.3 ليست كائنات حية النَّباتات 7

 النَّباتاتعدم التمييز بين وظيفة كل من الخشب واللحاء في  8

 الوعائية

49.7 16.2 

 37 15.2 مخروط الصنوبر من الثمار 1

 51.7 47.3 معراة البذور النَّباتاتمغطاة البذور و  النَّباتاتعدم التمييز بين  11

 يتبع
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رقم المفهوم 
 البديل

الذين  الطَّلبةنسبة  المفهوم البديل
اجابوا اجابة علمية 
صحيحة بعد استخدام 

 الطريقة التقليدية

الذين  الطَّلبةنسبة 
احتفظوا بالمفهوم 
البديل بعد استخدام 
 الطريقة التقليدية

ذوات  النَّباتاتذوات الفلقة الواحدة و  النَّباتاتعدم التمييز بين  11

 الفلقتين

2 97 

 32.7 46.3 النَّباتاتاالسفنج من  11

 14.1 65.3 قنديل البحر من األسماك 11

 40.5 42.4 الحبار من األسماك 14

 37.9 41.2 الجمبري من األسماك 15

 40 60 العناكب من الحشرات 16

البرمائيات حيوانات تعيش في المياه وعلى اليابسة بغض  17

 ر عن التكاثر ووضع البيض.ظالن

40.2 37.1 

عدم التمييز  18

بين 

واحف  الزَّ

 والبرمائيات

 51.6 46.8 التمساح من البرمائياتأ(

واحفالسلمندر من ب(  51.6 34.4 الزَّ

لحفاةج(  19.6 26.5 من البرمائيات السُّ

واحفالضفدع من د(  5.4 88.5 الزَّ

واحف 11  31.9 61.4 كبيرة الحجم كالتمساح تتكاثر بالوالدة الزَّ

 25.4 57.2 الثَّديياتالبطريق من  11

 82.2 16.8 الطيران صفة عامة للطيور 11

 22.5 55.6 الحوت من األسماك 11

 29.8 27.5 الطُّيورالخفاش من  11

 يتبع
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 علمية اجابة اجابوا الذين الطَّلبة نسبة مجموع أن التنويه يجدر  ،1.1 للجدول بالنسبة

 بعد البديل بالمفهوم احتفظوا الذين الطَّلبة ونسبة مالئمة فيديو مقاطع استخدام بعد صحيحة

 وذلك ،%133 ساوي ي أن بالضرورة ليس، (بديل مفهوم لكل) مالئمة فيديو مقاطع استخدام

 .الطلبة عند خاطئة جاباتإ وجود الحتمالية

 

بعد  الطَّلبةأن بعض المفاهيم البديلة ما زال يمتلكها  1.1في الشكل يظهر من القيم التكرارية 

ل، الثالث، والتاسع، و دريس بالطريقة التقليدية، ومن هذه المفاهيم البديلة؛ المفهوم البديل األالتَّ 

ابعالث والعشرين، الرابع والعشرين، عشر )أ(، الثَّ  الث امنوالعاشر، و  والعشرين والتاسع  السَّ

ادسوالعشرين. ويظهر ذلك جليًا في المفهوم الحادي عشر، الواحد والعشرين، و   السَّ

 

رقم المفهوم 
 البديل

الذين  الطَّلبةنسبة  المفهوم البديل
اجابوا اجابة علمية 
صحيحة بعد استخدام 

 الطريقة التقليدية

الذين  الطَّلبةنسبة 
احتفظوا بالمفهوم 
البديل بعد استخدام 
 الطريقة التقليدية

 41.2 27.5 صغيرة الحجم الثَّديياتالخفاش من  14

 15.5 39.8 الطُّيورخلد الماء )منقار البط( من  15

 62.9 21 ولودة الثَّديياتجميع  16

 37.5 22 مناسب لحجم األمكاملة النمو وحجمها  الثَّديياتتولد صغار  17

 11.9 21 الصغيرة كالفئران تتكاثر بالبيض الثَّدييات 28

 48.8 40.3 اإلنسان ليس من الحيوانات 11

 15.8 46 الحيوانات التي تعيش في الماء ويمكنها السباحة تعتبر أسماكا 11
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الذين ما زالوا يحملونها بعد  الطَّلبةوالعشرين. أما بقية المفاهيم البديلة فلقد كانت نسبة 

حيحم العلمي ذين امتلكوا المفهو الَّ  الطَّلبة قليدية أقل من نسبةدريس بالطريقة التَّ التَّ   .الصَّ
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 الطَّلبةتحصيل  على مالئمةال فيديوال مقاطع استخدام أثر 4:4

راسةلإلجابة عن سؤال  ما أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تحصيل  الثالث؛ الد ِّ

ففي موضوع تنوع الكائنات الحي ِّة وتصنيفها لدى طلبة  الطُّالب  ؟ الث امن الصَّ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  المنبثقة عنه؛ الثَّانيةوفحص الفرضية 

α ≤ 0.05  الَّذين يدرسون باستخدام مقاطع فيديو  الطَّلبةبين المتوسطات الحسابية لعالمات

تم تحليل دية، عائد لمتغير طريقة التدريس. الَّذين يدرسون بالطريقة التقلي الطَّلبةمالئمة و 

ابطةي البعدي للمجموعتين التَّحصيلنتائج االختبار  تحليل التغاير المصاحب  التَّجريبيةو  الضَّ

Analysis of Covariance (ANCOVA)،   باعتبار المتغير المصاحب هو عالمات

ففي العلوم في  الطَّلبة ابع الصَّ ، وذلك إلزالة أي تأثير مهما كانت داللته على نتائج السَّ

رجاعه للمتغير المستقل.   البحث وا 

 

 ية. وهذا يقود إلى رفض الفرض(3.33)تساوي  α  مستوى الداللةأن  1.2يوضح الجدول 

ف  المتوسطات بين α ≤ 0.05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  ة: ال توجدريالصَّ

 يدرسون  الَّذين الطَّلبةو  مالئمة فيديو مقاطع باستخدام يدرسون  الَّذين الطَّلبة لعالمات الحسابية

 إحصائية داللة ذات وجود فروق  ويؤكد على .التدريس طريقة لمتغير عائد التقليدية، بالطريقة

 يدرسون  الَّذين الطَّلبة لعالمات الحسابية المتوسطات بين α ≤ 0.05 داللة مستوى  عند

 طريقة لمتغير عائد التقليدية، بالطريقة يدرسون  الَّذين الطَّلبةو  مالئمة فيديو مقاطع باستخدام

 التدريس.
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 4.8جدول 

ابطة البعدي للمجموعتين يالتَّحصيلاالختبار  النسبية وداللتها اإلحصائية في قيمة )ف(  التَّجريبيةو  الضَّ

درجة  مجموع المربعات  المصدر 

 الحرية 

قيمة  متوسط المربعات  

 )ف(النسبية

مستوى الداللة 

 اإلحصائية 

 60952.339a 2 30476.169 233.756 .000 النموذج المعدل 

 000. 264.954 34543.676 1 34543.676 التقاطع 

 000. 127.580 16633.394 1 16633.394 المتغير المصاحب 

 000. 291.336 37983.318 1 37983.318 المجموعة 

   130.376 521 67925.954  أالخط

1443782.87 المجموع 
5 

524 
   

    523 128878.293 المجموع المعدل 

 

ابطة المجموعة طلبة عالماتمتوسطات  وفي ضوء نجد أن  التَّجريبية والمجموعة الضَّ

 :الجدول اآلتي، كما هو في التَّجريبيةن جاءت لصالح المجموعة الفروق بين المجموعتي

 4.1جدول

ابطةعالمات طلبة المجموعة  متوسطات  في االختبار البعدي  التَّجريبيةوالمجموعة  الضَّ

 المتوسط  المجموعة

ابطةالمجموعة   11.2  الضَّ

 11.3 التَّجريبيةالمجموعة 
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 الملخص 4:5

راسةرصدت    الطَّلبة وجودهم لدى إلى التربوي  مفهومًا بدياًل أشار األدب ثالثة وثالثين الد ِّ

كان الكتاب المدرسي مصدرا لها، وتم التأكد  او وتصنيفها، الحية الكائنات تنوع موضوع في

بوضوح  النَّتائجكما وأظهرت  .الطَّلبةمن وجود هذه المفاهيم البديلة من عدد من المعلمين و 

 الطَّلبةالمفاهيمي المطلوب عند  التَّغييرقاطع الفيديو المالئمة على إحداث قدرة استخدام م

وجود فروق ذات داللة  النَّتائجحيث بينت  ع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها،في موضو 

إحصائية في متوسط عالمات طلبة المجموعتين في بنود االختبار المفاهيمية، وتعود هذه 

المفاهيمي أكبر ما يمكن في المفاهيم  التَّغيير. وقد كان التَّجريبيةالفروق لصالح المجموعة 

 .الثَّديياتب المتعل ِّقةالبديلة 

بين المجموعتين  التَّحصيلوجود فروق ذات داللة إحصائية في  النَّتائجوكذلك أظهرت 

ابطة .التَّجريبيةعائدة لمتغير طريقة التدريس لصالح المجموعة  التَّجريبيةو  الضَّ

 القادم الفصل راسةتتم مناقشة نتائج في  العالقة ذات التوصيات والخروج ببعض ،الد ِّ

راسة بموضوع  .الد ِّ
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النَّتائج مناقشة

 مقدمة 5:1

راسة هذه هدفت اف طلباة التاي يحملهاا البديلاة المفااهيم تحديد إلى الد ِّ  موضاوع فاي الث اامن الصَّ

لااى وتصاانيفها، الحيَّااة الكائنااات تنااوُّع  تغيياار علااى مالئمااة فيااديو مقاااطع اسااتخدام أثاار دراسااة وا 

راسااةأهااداف  عاان انبثقاات وقااد األكاااديمي، تحصاايلهم وعلااى البديلااة الطَّلبااة مفاااهيم  ، األساائلةالد ِّ

  : اآلتية

ااف طلبااة يحملهااا الَّتااي البديلااة المفاااهيم مااا .1  الكائنااات تنااوُّع موضااوع حااول الث ااامن الصَّ

 وتصنيفها؟ الحيَّة

 تناوُّع موضاوع فاي البديلاة المفااهيم تعاديل علاى مالئماة فياديو مقااطع اساتخدام أثر ما .1

ف طلبة لدى وتصنيفها الحيَّة الكائنات  ؟الث امن الصَّ

 تناااوع موضاااوع فاااي الطُّاااالب تحصااايل علاااى مالئماااة فياااديو مقااااطع اساااتخدام أثااار ماااا .3

ف طلبة لدى وتصنيفها الحي ِّة الكائنات  ؟الث امن الصَّ

راسةلتحقيق أهداف   البديلة الطَّلبةعلى رصد مفاهيم  الباحثة أسئلتها، عملت واإلجابة عن الد ِّ

تصميم عدد من  في موضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها. وبناء على ذلك، فقد تم

لتغيير هذه المفاهيم، وقد صممت استخدام مقاطع فيديو مالئمة  اعتمدت علىوالَّتي لمهمات ا

 الحشوة نموذج من كل بين يدمجالمفاهيمي   التَّغييرلنموذج في  وفقاً هذه المهمات 

(  1221" )بوزنر" و" سترايك" ونموذج" جيرتزوج"و" هيوسن"و" سترايك"و" بوزنر" ،(1221)
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(Posner, Strike, Hewson & Gertzog, 1982; Strike & Posner, 1992 )

 .لمزيد من التفاصيل( 1.1)انظر الشكل (. Driver, 1988" )درايفر" ونموذج

راسةقامت الباحثة بتطبيق  وحدة تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها باستخدام مقاطع وتدريس  الد ِّ

مع مساعدة جزئية من معلمي  المادة في تدريس أجزاء من  ،التَّجريبية عةفيديو مالئمة للمجمو 

الطريقة التقليدية  متاستخدالوحدة والتي لم تصمم لها أنشطة من قبل الباحثة، في حين 

ابطةللمجموعات  ، وبعد االنتهاء من تدريس الوحدة، عقد اختبار محكم يحتوي على بنود الضَّ

راتقيس المفاهيم البديلة التي حددتها  ، وقد حللت الطَّلبةوبنود أخرى تتعلق بتحصيل   سةالد ِّ

راسةبطريقة كمية ورصدت نتائجها كما يظهر في الفصل الرابع من  النَّتائج  . الد ِّ

 ر اآلتية:او المح ضمنوالتوصيات،  النَّتائجفي هذا الفصل مناقشة تتم 

ف طلبة يحملها الَّتي البديلة المفاهيم:الً أو   الحيَّة الكائنات تنوُّع موضوع حول الث امن الصَّ

 وتصنيفها

 البديلة. المفاهيم تعديل على مالئمة فيديو مقاطع استخدام ثانيًا: أثر

 في كال المجموعتين. الطَّلبةعلى تحصيل  مالئمة فيديو مقاطع استخدام ثالثًا: أثر

 

ف طلبة يحملها الَّتي البديلة المفاهيم 5:1  تنو ع موضوع حول الّثامن الصَّ

 وتصنيفها الحيَّة الكائنات

قامت الباحثة برصد المفاهيم البديلة في موضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها، من خالل 

. حيث تم الطُّالب، المعلمين و الث امنللصف  الكتاب المقررمصادر مختلفة؛ األدب التربوي، 
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فمن معلمي  الطَّلبةالتأكد من وجود المفاهيم التي أشار إليها األدب التربوي لدى   الصَّ

 :كاآلتي التي تم رصدها البديلة المفاهيم . وكانتالطَّلبةوعدد من  الث امن

 الدقيقة الحية الكائنات من الفيروس -1
 لإلنسان  ضارة البكتيريا -1
 الفطريات هي عش الغراب -3
 نباتات هي الفطريات -1
 وأزهار وسيقان جذور لها الفطريات -1
 حي كائن ليس العفن -1
 حية كائنات ليست النَّباتات -1
 الوعائية النَّباتات في واللحاء الخشب من كل عدم التمييز بين وظيفة -2
 الثمار من الصنوبر مخروط -2

 البذور معراة النَّباتاتو  البذور مغطاة النَّباتاتعدم التمييز بين  -13
 الفلقتين ذوات النَّباتاتو  الواحدة الفلقة ذوات النَّباتاتعدم التمييز بين  -11
 النَّباتات من االسفنج -11
 األسماك من البحر قنديل -13
 األسماك من الحبار -11
 األسماك من الجمبري  -11
 الحشرات من العناكب -11
 التكاثر عن النظر بغض اليابسة وعلى المياه في تعيش حيوانات البرمائيات -11

 .البيض ووضع
واحف بين عدم التمييز -12  والبرمائيات الزَّ
 البرمائيات من التمساح( أ
واحف من السلمندر( ب  الزَّ
لحفاة( ج  البرمائيات من السُّ
واحف من الضفدع( د  الزَّ
واحف -12   بالوالدة تتكاثر (كالتمساح) الحجم كبيرة الزَّ
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 الثَّدييات من البطريق -13
 للطيور عامة صفة الطيران -11
 األسماك من الحوت -11
 الطُّيور من الخفاش -13
 الحجم صغيرة الثَّدييات من الخفاش -11
  الطُّيور من( البط منقار) الماء خلد -11
 ولودة الثَّدييات جميع -11
 األم لحجم مناسب  وحجمها النمو كاملة الثَّدييات صغار تولد -11
 بالبيض تتكاثر (كالفئران) الصغيرة الثَّدييات -12
 الحيوانات من ليس اإلنسان -12
 أسماك تعتبر السباحة ويمكنها الماء في تعيش التي الحيوانات -33
 

 
 البديلة المفاهيم تعديل على مالئمةال فيديوال مقاطع استخدام أثر 5:1

ألثر   α ≤ 0.05عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  النَّتائجأظهرت 

للطلبة في المفاهيم البديلة حول  المفاهيمي التَّغييراستخدام مقاطع فيديو مالئمة على 

الكلي  التَّغييرأن متوسط نسبة  النَّتائجموضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها، فقد أظهرت 

وهي نسبة ذات داللة إحصائية %، 4.11بلغت  التَّجريبيةفي المفاهيم البديلة لدى المجموعة 

الكلي في المفاهيم البديلة لدى المجموعة  التَّغييرواضحة، في حين أن متوسط نسبة 

ابطة فيمالئمة فيديو مقاطع فإن استخدام النَّتائج. وبناء على هذه %832.بلغت  الضَّ

للطلبة وتعديلها،  البديلة المفاهيم تغيير قادر على وتصنيفها الحية الكائنات تنوع موضوع

"بوزنر" ،  (1986)الحشوة لتغيير المفاهيمي، يدمج بين كل من نموذجلنموذج  وذلكضمن

  .(Driver, 1988)ونموذج "درايفر"  ,.Posner et. al)  (1982وزمالئه
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ابطةوجود انحراف معياري أكبر لدى طلبة المجموعة  1.1يظهر الشكل  التَّغييرفي  الضَّ

المفاهيمي،  التَّغييرفي  التَّجريبيةالمفاهيمي مقارنة باالنحراف المعياري لدى طلبة المجموعة 

حيث قامت  ،التَّجريبيةالمجموعة جربة التي تعرض لها طالب تبسبب الوقد يكون ذلك 

، بالمقابل لم تكن المفاهيمي التَّغييرمقاطع فيديو مالئمة إلحداث الباحثة بتدريسهم باستخدام 

وقد   المفاهيمي. التَّغييرإلحداث  متفق عليها منهجية واحدة التَّجريبيةلدى معلمي المجموعة 

تين بسبب المفاهيمي لدى كل من المجموع التَّغيير يكون وجود نقاط  بعيدة عن متوسط 

 متها للتغيير.او اختالف المفاهيم البديلة عن بعضها البعض في مق

راسة هذه في ظهرت التي النَّتائج إن ابقة الدراسات مع تتفق الد ِّ   جدوى  إلى أشارت التي السَّ

 دراسة مثل الطَّلبة لدى المفاهيمي التَّغيير إحداث استخدام مقاطع فيديو مالئمة في

 (Kearmey & Treagust, 1999; Muller,2008; Muller & Sharma, 2007; 

Muller, Sharma & Reimann, 2007; Yan Tsui & Tteagust, 2007; Binns, 

Bell & Smetana, 2010; Poehnl, 2010;  Aslan & Demircioğlu, 2014)  

 

لتعديل المفاهيم البديلة، كما واختلفت سات في طريقة استخدامها للفيديو وقد اختلفت هذه الدرا

راسةفي المواضيع العلمية التي تعالجها، وتعتبر هذه  لى من نوعها في استخدامها و األ الد ِّ

" سترايك"و" بوزنر" ،(1221) الحشوة نموذج من كل بين يدمجمفاهيمي تغيير لنموذج 

 ,Posner, Strike(  )1221" )بوزنر" و" سترايك" ونموذج" جيرتزوج"و" هيوسن"و

Hewson & Gertzog, 1982; Strike & Posner, 1992 )درايفر" ونموذج "



122 
 

(Driver, 1988 .) راسةكما وتعتبر هذه لى التي تستخدم مقاطع الفيديو لتغيير و األ الد ِّ

أن الدراسات التي  المفاهيم البديلة في موضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها، وخصوصاً 

 .((Poehnl, 2010  المفاهيمي قليلة التَّغييرط المتعددة و تدمج بين الوسائ

 

ابطةأن الباحثة استفسرت من معلمي المجموعة ويجدر التنويه هنا  عن األساليب  الضَّ

لوحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها، فظهر  تدريسهمالتي استخدموها في  ليميةوالطرق التع

أن جميعهم استخدم طريقة المحاضرة بشكل أساسي، وقد استخدم البعض منهم أسلوب 

جهاز العرض  النقاش وطرح األسئلة، واستخدمت معلمتان منهم عرض الشرائح باستخدام

(LCD)  قد اتفق بأنه كان، ولكن الفيديو والصراع الذهني لم يكن ضمن استراتيجياتهم، علما 

 التَّغييرأن  النَّتائجمعهم مسبقا على عدم استخدام الفيديو في تدريس الوحدة.  وأظهرت 

فإن تغيير . وبالتالي التَّجريبيةالمفاهيمي كان قلياًل لدى طلبتهم مقارنة بطالب المجموعة 

 .ديو مالئمةكاستخدام مقاطع فيإلى استراتيجيات معينة يحتاج  المفاهيم البديلة المنشود

 

لمفاهيم البديلة في وحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها ا تتم مناقشةفي الجزء التالي 

 بالتفصيل: 

 الثَّدييات

المفاهيمي، وقد يعود  التَّغييرصيب األكبر من بالنَّ  الثَّديياتب المتعل ِّقة البديلة المفاهيمحظيت

صراع ذهني قوي يزعزع حداث ، وقدرتها على إالثَّديياتب المتعل ِّقةمقاطع الفيديو ة لكفاءذلك 
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 1.0الشكل 

ابطةمقارنة التغيير المفاهيمي لدى كل من المجموعة   بالثدييات المتعل ِّقةللمفاهيم البديلة  التَّجريبيةو الضَّ

ابقةالمفاهيم البديلة ويتخلص منها، كما وتراعي المعلومات   الثَّدييات، فمفهوم الطَّلبةلدى  السَّ

االعتيادية كالقطة والبقرة والحصان وغيرها، والمعلومات التي  الثَّديياتيرتبط ب الطَّلبةعند 

، ووجود ثدييات تبيض وغيرها، تعتبر الثَّديياتتطرحها مقاطع الفيديو، كاعتبار الخفاش من 

. وفيما يلي أهم المفاهيم البديلة للطالب وتسترعي اهتمامهم وتتحدى أفكارهم بالن ِّسبةغريبة 

 :التَّجريبيةبطة و اارنة للتغيير المفاهيمي لدى كل من المجموعة الضومق الثَّديياتب المتعل ِّقة
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 لدى% 23.1 بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث "الطُّيور"الخفاش من البديل المفهوم  -

ابطة للمجموعة فقط% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة  .الضَّ

 حدث حيث ؛الطُّيور من الخفاش "الخفاش من الثديات صغيرة الحجم"البديل  المفهوم -

 فقط% 11.1  مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 23.1 بنسبة مفاهيمي تغيير

ابطة للمجموعة  . وهذا المفهوم يعتبر الكتاب المدرسي مصدرًا له.  الضَّ

 

والثابتةالمتأصلةالبديلةالمفاهيممن"الطُّيورمنالخفاش"البديلالمفهوميعتبر

(Trowbridge & Mintzes, 1988; Chen & Ku, 1998 Tekkaya, 2002; 

Cardak, 2009)،  هذا المفهوم في   اً ملحوظًا و كبير ًا مفاهيمي اَ تغيير   غم ذلك نالحظر و

لتعرض المجموعة وذلك ، صغيرة الحجم" الثَّديياتالخفاش من  البديل وفي المفهوم البديل "

لمقطع فيديو يبين وجود خفافيش متنوعة في الحجم ويعرض صورا لها، ويبين والدة  التَّجريبية

ا لصغار طبيعية ألنثى الخفاش في الغابة، وكيفية ارضاعها لصغيرها، كما ويعرض مشهد

ة الفيديو كأداة تغيير عي في المختبر، وهذا يدل على كفاءترضع الحليب الصنا الخفاش

 مفاهيمي.

 مفاهيمي تغيير حدث حيث مكتملة لنموها الجنيني"؛ الثَّدييات تولد صغار"البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة فقط%  11 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 23.1 بنسبة . ويعود الضَّ

مقطع فيديو يبين والدة انثى الكنغر لمولودها  التَّجريبيةذلك لمشاهدة  طالب المجموعة 

ز طول عقلة االصبع، ثم يكمل نموه الجنيني او الذي يكون اعمى واصم وطوله ال يتج

 داخل كيس األم.
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 تغيير حدث حيثرة الحجم كالفئران تتكاثر بالبيض"؛ صغي الثَّدييات"البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة فقط%  21 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 11 بنسبة مفاهيمي . الضَّ

انثى نوع من أنواع الفئران، تلد والدة طبيعية،  التَّجريبيةحيث شاهد طالب المجموعة 

 وترضع صغار الحليب.

 لدى%  12بنسبة  مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"ولودة الثَّديياتجميع "البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة فقط% 11 مقابل التَّجريبية المجموعة  طالب  لمشاهدة ذلك . ويعودالضَّ

 الماء خلد وهما ليةو اال الثَّدييات من نوعان مقطع فيديو يعرض التَّجريبية المجموعة

 مشاهدا ويعرض الثَّدييات هذه صفات الفيديو ويوضح الشوكي، النمل وآكل( البط منقار)

 وطريقة البيض، من تفقس ان بعد لصغارها ارضاعها وكيفية للبيض وضعها لكيفية

 الثَّدييات تولد صغار"  البديل المفهوم مع البديل المفهوم هذا ويرتبط .بهم اعتنائها

رة الحجم كالفئران تتكاثر صغي الثَّدييات" البديل والمفهوم مكتملة لنموها الجنيني"

 .الثَّدييات تكاثر بموضوع منهم كل ويرتبط ،بالبيض"

 بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث"؛ الطُّيورلد الماء)منقار البط( من خ "البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة فقط% 32.2 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى%  21.2 ، ويرتبط الضَّ

ادسهذا المفهوم البديل   الثَّديياتوالعشرين، حيث أن خلد الماء)منقار البط( من  السَّ

 التي تتكاثر بالبيض. ليةو اال
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% 21 بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"اإلنسان ليس من الحيوانات "البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة فقط% 13.3 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى ، ويرتبط هذا المفهوم الضَّ

 ة.مع جميع المفاهيم التي قبله، فاإلنسان من الحيوانات الثدي  

%  22.1بنسبة  مفاهيمي تغيير ؛ فلقد حدث"الحوت من األسماك "البديلأما المفهوم 

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى  من أقل بنسبة حظي ولقد.الضَّ

، على الرغم من الثَّديياتب المتعل ِّقة البديلة المفاهيم من بغيره مقارنة المفاهيمي التَّغيير

مقطع فيديو ألنثى الحوت وهي تلد وترضع صغيرها الحليب بعد  الطُّالبمشاهدة 

م للتغيير بشكل كبير، وقد يدل على ذلك او الوالدة. إال أنه يبدو أن هذا المفهوم ثابت ومق

 Trowbridge) %13وحتى طلبة األحياء بنسبة  وجود هذا المفهوم عند طلبة الجامعة

& Mintzes, 1988). 

حيث توجد  تعيش على اليابسة الثَّديياتجميع يظنون ان  الطُّالبان سبق  مما ويبدو

 الثَّديياتكما ويظنون ان جميع  .الثَّديياتلديهم مشكلة في تصنيف الخفاش والحوت مع 

 حيوانات ولودة، وجميعها تولد صغارها مكتملة لنموها الجنيني.

 

واحف  والبرمائيات الزَّ

واحفب المتعل ِّقةأما المفاهيم البديلة   الثَّديياتوالبرمائيات فقد نالت نصيب أقل من نصيب  الزَّ

مقطع فيديو  التَّجريبيةالمفاهيمي، على الرغم من مشاهدة طالب المجموعة  التَّغييرفي 

 والسيسيليا يوضح مفهوم البرمائيات، ودورة حياتها، ويعطي كل من الضفدع والسلمندر
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واحفيبين خصائص كأمثلة عليها. ومشاهدتهم مقطع فيديو آخر  ويعرض مشاهدا  الزَّ

اهيم ويعود ذلك إلى ثبات هذه المف واألفاعي. لبعض أنواعها كالسالحف والسحالي والتماسيح

واحفف ومقامتها للتغيير بشكل كبير،  من عدد أكبر ي و أوالبرمائيات بشكل خاص ت الزَّ

 & Trowbridge)الثابتة على مختلف المراحل العمرية للطلبة  البديلة المفاهيم

Mintzes,1988) . واحفب المتعل ِّقةأهم المفاهيم البديلة  1.1ويعرض الشكل والبرمائيات  الزَّ

  :التَّجريبيةبطة و اومقارنة للتغيير المفاهيمي لدى كل من المجموعة الض

 

 

 
 1.4الشكل 

ابطة والتَّجريبية   للمفاهيم البديلة المتعل ِّقة بالزواحف والبرمائياتمقارنة التغيير المفاهيمي لدى كل من المجموعة الضَّ
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 عن النظر بغض اليابسة وعلى المياه في تعيش حيوانات البرمائيات" البديل المفهوم -

 المجموعة لدى% 11.1 بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"البيض ووضع التكاثر

ابطة للمجموعة% 13.1 مقابل التَّجريبية  .الضَّ

 لدى% 12  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"البرمائيات من التمساح" البديل المفهوم -

ابطة للمجموعة%  11.2 مقابل التَّجريبية المجموعة  .الضَّ

واحف من السلمندر" البديل المفهوم - % 11.1 بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"الزَّ

ابطة للمجموعة% 31.1  مقابل التَّجريبية المجموعة لدى  .الضَّ

لحفاة " البديل المفهوم - % 12.1  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"من البرمائيات السُّ

ابطة للمجموعة% 11.1  مقابل التَّجريبية المجموعة لدى ولكن مما قلل نسبة  .الضَّ

واحفلسلحفاة ضمن ل الطُّالب تصنيف ابطةفي المجموعتين  الزَّ ان  ،التَّجريبيةو  الضَّ

ابطة المجموعة طالب من % 12  ون عتبر ي التَّجريبية المجموعة طالب من% 33و الضَّ

لحفاة واحف من البرية السُّ لحفاة ولكن يعتبرون  ،الزَّ  قد وهذا ، البرمائيات من البحرية السُّ

لحفاة مفهوم ارتباط على يدل لحفاةب الطُّالب هؤالء عند السُّ  ما نوعاً   والمألوفة البرية السُّ

ن البحرية، للسلحفاة تصنيفهم في مشكلة وجود على الوقت نفس في ويدل لهم، بالن ِّسبة  وا 

لعدم استطاعة  بالن ِّسبةأما  .معها حقيقية حياتية تجارب لديهم فليس صفاتها يعرفون  كانوا

لحفاةالفيديو من تصحيح مفهوم "  % من طلبة 33البحرية من البرمائيات" لدى  السُّ

لحفاةبالبرمائيات، لم تطرح  المتعل ِّقة المهمَّة، وذلك ألنه بالتَّجريبيةالمجموعة  البحرية  السُّ

كمثال على البرمائيات، فبالتالي لم تدخل ضمن عملية  الطَّلبةبشكل خاص من قبل 
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لحفاةالتشكيك والصراع الذهني، وبالتالي لم يتغير المفهوم البديل وبقي مفهوم  مرتبط  السُّ

لحفاةب  البرية. السُّ

 

واحفالضفدع من  " البديل أما المفهوم من وكان ، كبير فلم يطرأ عليه تغيير مفاهيمي  "الزَّ

، كما وقد يكون ذلك بسبب عرض السلمندر والضفدع كمثالين أكثر المفاهيم البديلة ثباتاً 

للسلمندر ولم يحدثه  بالن ِّسبةعلى البرمائيات في نفس الفيديو، مما أحدث تغيير مفاهيمي 

ابطة% من طالب المجموعة 22.1كما نالحظ ان  للضفدع. بالن ِّسبة اجابوا اجابة  الضَّ

عند وا الضفدع من البرمائيات، فيبدو ان مثال الضفدع ارتبط صن فعلمية صحيحية و 

 فقط %13مع مفهوم البرمائيات ولكن من دون فهم المقصود بالبرمائيات حيث أن  الطُّالب

ابطةمن طالب المجموعة   البرمائيات.بيفهمون المقصود  الضَّ

واحفبعض أنواع بين  ال يميزون  الطُّالبويالحظ أن   ون السلمندر صن ففي والبرمائيات الزَّ

واحفمع  لحفاةو  الزَّ ، وقد يعود ذلك اضافة لثبات هذه المفاهيم، والتمساح مع البرمائيات السُّ

واحفأنواع البرمائيات و  أن لعدم فهمهم مفهوم البرمائيات، كما  طلبتنا لدى ال تعتبر مألوفة الزَّ

 صفاتها. وعلى الرغم من ان األدب التربوي  إلدراك معها حقيقية تجارب يملكون  وال

((Trowbridge & Mintzes, 1988  واحفيدعي بأن عدد من  ي أكبرو أوالبرمائيات ت الزَّ

بالحيوانات، إال ان استخدام مقاطع  المتعل ِّقةة من ضمن المفاهيم البديلة المفاهيم البديلة الثابت

 الفيديو كأداة للتغيير المفاهيمي. مما يثبت كفاءة الفيديو ساهم في تغييرها،
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واحف البديل المفهوم -   بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث كبيرة الحجم تتكاثر بالوالدة؛ الزَّ

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 12.2 شاهد  حيث .الضَّ

 نثى التمساح وهي تضع بيضها.أ التَّجريبيةطالب المجموعة 

ويظهر هنا بشكل واضح ان األمر يتعدى وجود مفاهيم بديلة منفصلة " التمساح من 

واحفالبرمائيات"، "السلمندر من  لحفاة"، "الزَّ من البرمائيات"، بل توجد شبكة   السُّ

ال يميزون بين خصائص  الطُّالبمفاهيمية  بين هذه المفاهيم البديلة ويظهر أن 

واحفالبرمائيات و  لحفاة، ك، وبين بعض أنواع كل منهمالزَّ   .، والسلمندر والتمساحالسُّ

 

 الطُّيور

 المجموعة لدى% 23.1  بنسبة "الثَّديياتلبطريق من احدث تغيير مفاهيمي للمفهوم البديل "

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية هيمي لهذا المفا التَّغييروقد تكون نسبة  .الضَّ

 مة للتغيير،او والمق الطُّالبعند المفهوم جيدة، باعتباره واحدا من المفاهيم البديلة المتأصلة 

 جميع أنه في(  Trowbridge & Mintzes, 1988")منتزيس"و "تروبريدج"فتشير دراسة 

 وقد كان .الثَّدييات من البطريق صن في طالب أربعة أصل من طالباً  نجد العمرية المراحل

، بسبب مشاهدة طالبها مقطع فيديو يعرض التَّجريبيةالمفاهيمي لصالح المجموعة  التَّغيير

 صفات البطريق وطريقة وضع األنثى للبيض، وأنواع الريش التي تغطي جسمه.
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% 11.1، بنسبة "الطيران صفة عامة للطيور"كما وحدث تغيير مفاهيمي للمفهوم البديل 

ابطة للمجموعة% 11.2 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى المفاهيمي  التَّغييرونرى  .الضَّ

 م الفيديو.بسبب استخدا التَّجريبيةلصالح المجموعة 

" الطيران صفة عامة للطيور"و "الثَّديياتلبطريق من ا" ويرتبط كل من المفهومين السابقين 

كما ويرتبطان مع المفهوم البديل التي ال تطير،  الطُّيورالبطريق من فمع بعضهما البعض، 

وان يظنون أن الحيوانات التي تطير هي طيور  الطُّالب". ويبدو أن الطُّيور"الخفاش من 

وعدم  الطُّيورالطيران صفة عامة للطيور، وقد يكون ذلك سبب تصنيفهم الخفاش مع 

 بالطيور المتعل ِّقة البديلة المفاهيم أهم 1.3 الشكل ويعرض.الطُّيورتصنيفهم البطريق مع 

 : والتَّجريبية بطةاالض المجموعة من كل لدى المفاهيمي للتغيير ومقارنة

 

 
 1.5الشكل 

ابطة والتَّجريبية للمفاهيم البديلة المتعل ِّقة بالطيورمقارنة   التغيير المفاهيمي لدى كل من المجموعة الضَّ
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 األسماك

الحيوانات التي تعيش في الماء ويمكنها السباحة تعتبر حدث تغيير مفاهيمي للمفهوم البديل "

ابطة للمجموعة% 11 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 13.3  ، بنسبة"أسماكاً  وقد   .الضَّ

المفاهيمي الحاصل للمفاهيم  التَّغييرحدث تغيير مفاهيمي لهذا المفهوم البديل بناء على 

الحبار من "، "قنديل البحر من األسماك "، فقاريات والالحق توضيحهابالال المتعل ِّقةالبديلة 

 قنديل من فكل البعض، ببعضهم مرتبطين المفاهيم فهذه ،"األسماك من الجمبري "" واألسماك

كما ترتبط هذه المفاهيم البديلة   السباحة. ويستطيع الماء في يعيش والجمبري  والحبار البحر

، فالحوت يعيش في الماء ويستطيع الثَّديياتبالمفهوم البديل "الحوت من األسماك" والمتعلق ب

بديلة منفصلة، بل د مفاهيم القضية واضحة، بأن األمر يتعدى وجو وتظهر هنا السباحة. 

الحيوانات التي تعيش في الماء  نَّ يظنون أ الطُّالبطار مفاهيمي يجمع بينها وهو أن يوجد إ

 وتستطيع السباحة تعتبر اسماكًا.

 

 الالفقاريات

حيححدث تغيير باتجاه المفهوم العلمي  بالالفقاريات لدى  المتعل ِّقةفي المفاهيم البديلة  الصَّ

 التَّغييرالتي درست باستخدام مقاطع الفيديو المالئمة، وقد كان  التَّجريبيةالمجموعة 

 المفاهيمي كاآلتي:

 لدى% 12.2  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث ؛"النَّباتاتسفنج من اإل" البديل المفهوم -

ابطة للمجموعة% 11.3  مقابل التَّجريبية المجموعة  .الضَّ
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 لدى% 21.1  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث ؛"قنديل البحر من األسماك " البديل المفهوم -

ابطة للمجموعة% 11.3 مقابل التَّجريبية المجموعة  .الضَّ

 لدى% 11.1  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث ؛"الحبار من األسماك " البديل المفهوم -

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة  .الضَّ

 لدى% 11.1  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث ؛"األسماك من الجمبري " البديل المفهوم -

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة  .الضَّ

 المفاهيمي للتغيير ومقارنة الفقارياتلبا المتعل ِّقة البديلة المفاهيم أهم 1.1 الشكل ويعرض

 :والتَّجريبية بطةاالض المجموعة من كل لدى

 

 
 1.2الشكل 

ابطة والتَّجريبية للمفاهيم البديلة المتعل ِّقة بالالفقارياتمقارنة التغيير المفاهيمي لدى كل من   المجموعة الضَّ
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" و الحبار من األسماك"، "قنديل البحر من األسماك " المفهوم كما ذكر سابقا، بأن ونالحظ

 والجمبري  والحبار البحر قنديل من فكل البعض، ببعضهم مرتبطين" األسماك من الجمبري "

 البديل بالمفهوم مرتبطة البديلة المفاهيم هذه وأن كما السباحة، ويستطيع الماء في يعيش

 تعتبر السباحة ويمكنها الماء في تعيش التي الحيوانات"  باألسماك والمتعلق الثالثين

 ".أسماكاً 

المفاهيمي في هذه المفاهيم كبيرا، ولكن قد يكون جيدا، فهذه  التَّغييروربما قد ال يكون 

 الطُّالب من مة للتغيير بشكل كبير، فالكثيراو المفاهيم البديلة يظهر بأنها متأصلة ومق

على  وتقريباً  (Chen & Ku, 1998) المائية الكائنات جميع على أسماك مصطلح يطلقون 

الجامعات  طلبة بين حتى مرتفعة البديلة المفاهيم هذه ونسبة البحرية، الالفقاريات جميع

(Trowbridge & Mintzes, 1988.) استخدام الفيديو كأداة للتغيير  ءةوهذا يدل على كفا

 المفاهيمي.

% 21.1  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"العناكب من الحشرات" البديل المفهوم -

ابطة للمجموعة% 13 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى ، وهذا يعود إلى استخدام الضَّ

 الفيديو، الذي ناقش المفهوم البديل وقارن بين العنكبيات والحشرات.

 

 النَّباتات

ثباتا ملحوظا إال ان مقاطع الفيديو  النَّباتاتب المتعل ِّقةأظهرت معظم المفاهيم البديلة  

حيحاستطاعت من احداث تغيير مفاهيمي نحو المفهوم العلمي  وفيما  يلي بعض  ،الصَّ
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، ومقارنة للتغيير المفاهيمي لدى كل من المجموعة النَّباتاتب المتعل ِّقة المهمَّة المفاهيم البديلة 

ابطة  (1.1: )انظر الشكل التَّجريبيةو  الضَّ

% 23  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"ليست كائنات حية النَّباتات"البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة% 12 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى  .الضَّ

 تغيير حدث حيث ؛"كل من الخشب واللحاء عدم التمييز بين وظيفة"البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة% 13 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى%  12 بنسبة مفاهيمي  .الضَّ

 لدى المفاهيمي للتغيير ومقارنة بالنَّباتات المتعل ِّقة البديلة المفاهيم أهم 1.1 الشكل ويعرض

 :والتَّجريبية بطةاالض المجموعة من كل

 

 
 1.1الشكل 

ابطة والتَّجريبية للمفاهيم البديلة المتعل ِّقة بالنباتات  مقارنة التغيير المفاهيمي لدى كل من المجموعة الضَّ
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  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"الصنوبر من الثمار مخروط "البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة% 11 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 13 طالب ، حيث شاهد الضَّ

مقطع فيديو يناقش هذا المفهوم البديل ويبين ان مخروط الصنوبر  التَّجريبيةالمجموعة 

 ليس بثمرة.

 حيث ؛"معراه البذور النَّباتاتمغطاة البذور و  النَّباتاتبين   عدم التمييز"البديل  المفهوم -

 للمجموعة% 12 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 12  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث

ابطة   .الضَّ

البطيخ واللوز كل من )تمييز  استطاعوا التَّجريبية% من طالب المجموعة 12 حيث أن 

% من طالب 11%، 31%، 32نما يعد مغطاة البذور، بي النَّباتاتنها من بأ  (والبرتقال

 مغطاة البذور. النَّباتات)على التوالي( من  الصنوبر والسرو واأَلْرز  التَّجريبيةالمجموعة 

ابطةمن طالب المجموعة % 12بينما نجح    (البطيخ واللوز والبرتقالمن ) كلمن تمييز  الضَّ

% من طالب المجموعة 12%، 11%، 11نما يعد مغطاة البذور، بي النَّباتاتنها من بأ

ابطة كما ونالحظ  مغطاة البذور. النَّباتاتْرز )على التوالي( من الصنوبر والسرو واألَ   الضَّ

 المفهوم أن ونرى وبفعل طريقة التدريس.  التَّجريبيةلصالح المجموعة  المفاهيمي التَّغييرأن 

 مغطاة النَّباتات بين  التمييز عدم" البديل بالمفهوم يرتبط "مخروط الصنوبر من الثمار" البديل

 تكون  والثمار البذور معراه للنباتات تكون   المخاريط أن حيث ،"البذور معراه النَّباتاتو  البذور

 النَّباتاتمغطاة البذور و  النَّباتاتال يميزون بين  الطَّلبة، وبالتالي فإن البذور مغطاة للنباتات

 معراة البذور، وذلك لعدم التمييز بين صفات كل منهما.



137 
 

 حيث ؛"بين نباتات ذوات الفلقة  ونباتات ذوات الفلقتين عدم التمييز "البديل  المفهوم -

 للمجموعة% 1 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 31  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث

ابطة % من طالب المجموعة 22، والتَّجريبية% من طالب المجموعة 11 .الضَّ

ابطة البندورة، الورد، البرتقال، لبصل، البلوط، من )ا لم يستطيعوا التمييز بين كل  الضَّ

ز، التفاح(  الذرة، المشمش، البازيالء، الليمون، الفاصولياء، الرمان، قصب السكر، األر 

المفاهيمي لصالح المجموعة  التَّغييروكان  ضمن المجموعة التي تنتمي إليها. وتصنيفها

البديل ثباتا  يظهر هذا  المفهومبسبب طريقة التدريس باستخدام الفيديو. و  التَّجريبية

ذوات  النَّباتاتعلى الربط بين خصائص  الطُّالبعدم قدرة لملحوظًا، وقد يكون ذلك 

م التي في الصور امامه النَّباتاتها مع صفات و التي درس ذوات الفلقتين النَّباتاتالفلقة و 

 األمثلة عن االختبار في الموجودة سبب اختالف األمثلةوقد يكون ال، في االختبار

ذوات الفلقة  النَّباتاتكما ان كل من  المدرسي، الكتاب في او الفيديو في الموجودة

يملكون  الطُّالب، ويبدو ان النَّباتاتتضم مجموعة واسعة من ذوات الفلقتين  النَّباتاتو 

 نبتة وال يركزون على خصائص النبتةتجارب حقيقية مع الجزء الذي يأكلونه من ال

جميعها، ومن الممكن ان يكونوا ال يعرفون شكله، فمثال يأكلون قصب السكر ولكن ال 

 %22و التَّجريبية المجموعة طالب من% 11 يستطع لم وبالتالييعرفون شكل النبتة. 

ابطةمن طالب المجموعة   .درسوها التي غير أخرى  بأمثلة المعلومات ربط من الضَّ

ذوات  النَّباتاتذوات الفلقة الواحدة و  النَّباتاتبين  الطَّلبةبوضوح عدم تمييز هنا ويظهر 

 الفلقتين.
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 الفطريات

، حيث تم عرض مقطع فيديو واحد متعلق التَّغييرلم تحظى الفطريات بنصيب كبير من 

وفيما يلي بعض  بالفطريات يعرض خصائص الفطريات بشكل عام وبعض األمثلة عليها.

المفاهيمي الحاصل لها في كل من  التَّغييربالفطريات و  المتعل ِّقةو  المهمَّةالمفاهيم البديلة 

ابطةالمجموعة    (1.1)انظر الشكل  .التَّجريبيةو  الضَّ

 

 

 

 

 1.6الشكل 

ابطة والتَّجريبية للمفاهيم البديلة المتعل ِّقة بالفطريات  مقارنة التغيير المفاهيمي لدى كل من المجموعة الضَّ
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  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"الفطريات هي  فطر عش الغراب"البديل  المفهوم-

ابطة للمجموعة% 11 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 13  .الضَّ

 لدى% 12  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"الفطريات هي نباتات"البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة% 12 مقابل التَّجريبية المجموعة  .الضَّ

  بنسبة مفاهيمي تغيير حدث حيث ؛"الفطريات لها جذور وسيقان وأزهار "البديل  المفهوم -

ابطة للمجموعة% 12 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 12  .الضَّ

ابقةالمفاهيمي  في كل من المفاهيم البديلة  التَّغييروقد كان   التَّجريبيةلصالح المجموعة  السَّ

وبسبب استخدام مقطع الفيديو الذي يوضح خصائص الفطريات ويعرض أمثلة متنوعة 

 مع كبير بشكل مرتبط "الفطريات هي نباتات" البديل المفهوم أن مالحظة ويمكنناعليها.

 ."الفطريات لها جذور وسيقان وأزهار" المفهوم

المفاهيمي بين  التَّغييرفي كبير  فرق  فلم يحدث ؛"العفن ليس كائن حي " أما المفهوم 

ابطةالمجموعة   لدى% 13.1 المفاهيمي التَّغيير، فقد كانت نسبة التَّجريبيةوالمجموعة  الضَّ

ابطة مجموعة% لل13.1و التَّجريبية المجموعة البديل  المفهوم أن مالحظة ويمكننا.الضَّ

، فكل الغراب" "الفطريات هي عش البديل المفهوم مع كبير بشكل مرتبط "العفن كائن حي"

"العفن ليس كائن وفطر عش الغراب من الفطريات، ولكن يبدو أن المفهوم البديل   من العفن

وقد يكون ذلك ألن العمليات الحيوية التي يقوم بها العفن  م للتغيير بشكل كبيراو مقحي" 

 .للطالب بالن ِّسبةغير واضحة 
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 البكتيريا

 لدى% 12.1  ؛ بنسبة"البكتيريا ضارة باإلنسان "حدث تغيير مفاهيمي للمفهوم البديل 

ابطة للمجموعة% 11.1 مقابل التَّجريبية المجموعة ، وذلك بسبب استخدام مقاطع الضَّ

 .الفيديو في التدريس

 

 الفيروس 

 مفاهيمي تغيير حدث ؛ فلقد"الفيروس من الكائنات الحية الدقيقة"للمفهوم البديل  بالن ِّسبةأما 

ابطة للمجموعة% 11 مقابل التَّجريبية المجموعة لدى% 23  بنسبة  وذلك أيضاً ، الضَّ

 .التدريس في الفيديو مقاطع استخدام بسبب

الفيروس من "مرتبط بالمفهوم البديل  "البكتيريا ضارة باإلنسان "ونالحظ ان المفهوم البديل 

ابطة% من طالب المجموعة 11، وخصوصًا ان "الكائنات الحية الدقيقة % من 11و الضَّ

 يعتقدون بأن الفيروس هو بكتيريا. التَّجريبيةطالب المجموعة 

 

راسةوتبعًا لنتائج  تتعدى ع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها ، إن المفاهيم البديلة حول موضو الد ِّ

شبكة من  اوكونها مفاهيم بديلة منفصلة، بل يمكن النظر إليها ضمن أطر مفاهيمية 

وبالتالي لن يحدث تغيير مفاهيمي لكل  المفاهيم البديلة التي ترتبط مع بعضها البعض، 

نما يجب النظر إليها بشكل أعمق ودراسة العالقات بينها، إلحداث  مفهوم بديل على حدا، وا 

حيحود نحو المفاهيم العلمية المفاهيمي المنش التَّغيير ان  يعتقدون  الطُّالببعض ف  .ةالصَّ
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والحوت مع تعيش على اليابسة حيث توجد لديهم مشكلة في تصنيف الخفاش  الثَّديياتجميع 

 حيوانات ولودة، وجميعها صغارها تولد مكتملة لنموها الجنيني. الثَّدييات، وان جميع الثَّدييات

الحيوانات  نَّ أأسماكًا،  تعتبر السباحة ويمكنها الماء في تعيش التي الحيواناتويعتقدون ان 

التي تطير هي طيور وان الطيران صفة عامة للطيور، وقد يكون ذلك سبب تصنيفهم 

نواع  كل بين أ الطُّالب زيمي   كما ال .الطُّيوروعدم تصنيفهم البطريق مع  الطُّيورالخفاش مع 

واحفمن  لحفاة الطُّالب صن فوالبرمائيات ف الزَّ لمندر مع مساح  مع البرمائيات والسَّ والت ِّ  السُّ

واحف واحفلى عدم التمييز بين صفات كل من ، وهذا يعود إالزَّ  بالن ِّسبةو  والبرمائيات. الزَّ

ال و  ،الفلقتين ذوات النَّباتاتو  الواحدة الفلقة ذوات النَّباتات بين ال يميزوا الطُّالبللنباتات ف

أن استخدام مقاطع ويبدو  معراة البذور. النَّباتاتمغطاة البذور و  النَّباتاتبين أيضا يميزون 

 نموذج، وتم ذلك من خاللالتَّغييرالفيديو المالئمة لهذه  المفاهيم قادرة على إحداث هذا 

" سترايك"و" بوزنر" ،(1221) الحشوة نموذج من كل بين يدمجالذي  المفاهيمي، للتغيير

 ,Posner, Strike(  )1221" )بوزنر" و" سترايك" ونموذج" جيرتزوج"و" هيوسن"و

Hewson & Gertzog, 1982; Strike & Posner, 1992 )درايفر" ونموذج "

(Driver, 1988.) 

 

راسةفي الجزء التالي تتم مناقشة نتائج   على المالئمة الفيديو مقاطع استخدامبأثر  المتعل ِّقة الد ِّ

 المعلمون.مقارنة مع الطريقة التقليدية التي يتبعها ، المجموعتين كال في الطَّلبة تحصيل
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  الطلبة تحصيل على المالئمة الفيديو مقاطع استخدام أثر 5.3

مقاطع فيديو مالئمة الذين درسوا باستخدام  الطَّلبةوجود تقدم في تحصيل  النَّتائجأظهرت 

جميع بنود االختبار، أن معدل  فقد ظهر فيالذين درسوا بالطريقة التقليدية،  الطَّلبةعن 

ابطة% بينما كان معدل تحصيل المجموعة 11.3كان  التَّجريبيةتحصيل المجموعة   الضَّ

 .  %، و تبين أن هناك فرق ذو داللة إحصائية بينهما11.2

راسة هذه في ظهرت التي النَّتائج إن ابقة الدراسات مع تتفق الد ِّ  جدوى  إلى أشارت التي السَّ

 دراسة مثل الطَّلبة لدى المفاهيمي التَّغيير إحداث استخدام مقاطع فيديو مالئمة في

Chinna & Dada, 2013)   (Harwood & Mcmahon,1997; Aloraini, 2012;

 Mcmahon, 1997) & (Harwood د" و "ماكمهون" و و دراسة " هار نتائج  حيث أشارت

فمن   الطَّلبةالستخدام الفيديو على تحصيل  األثر اإليجابيإلى  )التاسع الى الثاني  الصَّ

يل ئية بين متوسط تحصاحصإفروق ذات داللة  حيث وجدتمادة الكيمياء العامة عشر( في 

ابطةالمجموعة   .التَّجريبيةو  الضَّ

 

الوسائط ستخدام ال اإليجابي ثرإلى األ( Aloraini, 2012) دراسة "ألورايني" كما وأشارت

في موضوع الكمبيوتر  في جامعة الملك سعودالمتعددة على تحصيل طالب كلية التربية 

حيث ، حيث تم تصميم عروض تتضمن مقاطع فيديو وصوت وصور، واستخدامه في التعليم

إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط عالمات المجموعة  النَّتائجأشارت 

ابطة  .التَّجريبيةوالمجموعة  الضَّ
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راسةواتفقت نتائج    (Chinna & Dada, 2013)شينا" و "دادا" " نتائج دراسةمع  أيضًا  الد ِّ

  طلبةمقاطع فيديو تعليمية على تحصيل ستخدام ال اإليجابي ثراأل حيث أشارت إلى

راسةكشفت حيث  في موضوع الجهاز الدوراني والجهاز البولي،  المدارس الثانوية عن  الد ِّ

ابطةو  التَّجريبيةوجود فروق ذات داللة احصائية بين طالب المجموعة  تعود إلى طريقة  الضَّ

 .التدريس

راسةنتائج هذه كما وتتعارض   "لورنس"دراسة  " دين" وفي التي ظهرت  النَّتائجمع  الد ِّ

Lawrence,1997)   &(Dean   يديو التفاعلي في أثر استخدام الفحيث بحثت دراستهما

راسةشارت وأفي الفيزياء واتجاهاتهم نحو الكمبيوتر.  الكلية طلبةعلى كل من تحصيل   الد ِّ

المعلومات التي نمذجة للطالب  بجمع وتحليل و  الفرصة وفرت مقاطع الفيديو  إلى أن

على زيادة اتجاهات  عن قدرة الفيديو النَّتائجكشفت و حركة ثنائية األبعاد. تحرك أماهم ت

لم للمفاهيم الفيزيائية. ولكن  الطُّالبنحو الكمبيوتر والفيديو التفاعلي، وعلى زيادة فهم  الطَّلبة

واختالف خلفياتهم  الطُّالب، وذلك بسبب تنوع التَّحصيلعلى  تستطع مقاطع الفيديو التأثير

  وطرق تعلمهم.

 

يعزى إلى استخدام   التَّجريبيةفي المجموعة  الطَّلبة  في متوسطات تحصيل التَّغييرإن هذا  

 ،(1221) الحشوة نموذج من كل بين يدمجمقاطع فيديو مالئمة ضمن نموذج  تغيير 

 ,Posner(  )1221" )بوزنر" و" سترايك" ونموذج" جيرتزوج"و" هيوسن"و" سترايك"و" بوزنر"

Strike, Hewson & Gertzog, 1982; Strike & Posner, 1992 )درايفر" ونموذج "

http://www.phys.ksu.edu/perg/personnel/larry.html
http://www.phys.ksu.edu/~dzollman/
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(Driver, 1988 .)ابقةعن أفكاره  الط البهذا النموذج الفرصة  لتعبير  حيث وفر بشكل  السَّ

 الط الب ثم تشكيك ،الطُّالب من صغيرة مجموعة ثقافي ضمنفردي ثم بشكل اجتماعي

 مما المفاهيم هذه عن الرضى او االكتفاء عدم من حالة لديه لتتولد يحملها، الَّتي بالمفاهيم

هني، الصراع لتبدا مرحلة ،تغييرها إلى يدفعه  الصراع عملية المالئم الفيديو مقطع ولي كمل الذ ِّ

هني،  ويعر ِّفهم الطبيعي، العالم في البديل المفهوم لواقع شاملة برؤية الطُّالب فيزود الذ ِّ

حيح العلمي بالمفهوم  المفهوم الط الب لدى يتكون  حيث للمعرفة، بناء حيث تتم إعادة ،الصَّ

حيح العلمي  من وجديدة مثمرة مجاالت راجعة من قبل المعلم، وفتح تغذية ومع  ،الصَّ

ع آمنة صفية بيئة االستقصاء، وتَوفُّر هذا أفكارهم.  عن والتعبير النقاش على الطُّالب تشج ِّ

كله أحدث للطلبة فهم أفضل لوحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها، وطريقة تفكيرهم بها 

وبالعالقات التي تربط بين مفاهيمها.  فالمعرفة تنتظم في بنى وأطر معرفية ، وتتأثر هذه 

البنى بالمعرفة بحد ذاتها والعالقات التي تربط بين هذه المعارف مع بعضها البعض 

   (.1221 )الحشوة،

    

راسةالتي توصلت إليها هذه  النَّتائجإن  راسات الَّتي تعتبر إضافة هامة لألدب التربوي، ف الد ِّ الد ِّ

 & Muller, Sharma) المفاهيمي والوسائط المتعددة تكاد تكون نادرة التَّغييرتجمع بين 

Reimann,2008; Poehnl, 2010 ) األحياء وخصوصًا في مواضيع علم.(Poehnl, 

بموضوع تنوع الكائنات  المتعل ِّقة البديلة المفاهيم معالجة كما ولم يتم التطرق إلى  (2010

 .والعالم العربي على وجه العموم فلسطين في الباحثة( علم )في حدود الحية وتصنيفها
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راسةإن نتائج    تؤكد على األثر اإليجابي الستخدام مقاطع الفيديو على تعديل المفاهيم  الد ِّ

 كل حصة لرؤيةوشغفهم في  الطُّالب، كما أثرت على دافعية الطَّلبةالبديلة وعلى تحصيل 

الفيديو، فمقاطع الفيديو كانت مبهرة للطالب وأثارت إعجابهم بشكل كبير،  مقاطع من المزيد

ف عدد من طالب ودليل ذلك أن وف التي لم تؤخذ كعينة تجريبية، سألوا الباحثة عن الصَّ

 التَّجريبيةامكانية تدريسها لهم باستخدام مقاطع الفيديو، وذلك لما نقله لهم طالب المجموعة 

راسةمن روعة هذه المقاطع. كما وتؤكد  المفاهيمي المستخدم  التَّغييرعلى فعالية نموذج  الد ِّ

راسةفي  " سترايك"و" بوزنر" ،(1221) الحشوة نموذج منكل احثة بين ، حيث دمجت البالد ِّ

 ,Posner, Strike(  )1221" )بوزنر" و" سترايك" ونموذج" جيرتزوج"و" هيوسن"و

Hewson & Gertzog, 1982; Strike & Posner, 1992 )درايفر" ونموذج "

(Driver, 1988).  تعتبر مقاطع الفيديو التي تم تصميمها من قبل  النَّتائجاستنادا إلى هذه و

 والتربوية.  العلمية للمكتبة إثراءاً الباحثة 

راسةبعد انتهاء هذه  الممكنة  بشكل شامل إلى اقتراح بعض النقاط، قد يقودنا النظر إليها الد ِّ

لة والكشف الذين احتفظوا بالمفاهيم البدي الطُّالبمقابلة مع  إجراءلتطويرها، ومن هذه النقاط 

المفاهيم. كما ان عمل اختبار قبلي لكل من  المجموعة  هذه أكثر عن طبيعة العالقة بين

ابطة . وعلى ضوء الطَّلبةضح عن المفاهيم البديلة لدى و أقد يعطي صورة    التَّجريبيةو  الضَّ

 هذه التأمالت خرجت الباحثة ببعض التوصيات.
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 وصياتالتَّ  5:4

راسة التي توصلت إليها النَّتائجضوء  في  لصناع الموجهة وصياتالتَّ  الباحثة بعض ، تقدمالد ِّ

ة ، ي، وأخرى لدراسات مستقبلية لعلها تساهم في انجاح العملية التعليمربويةالتَّ  ياساتالس ِّ 

 :ويمكن إيجازها فيما يأتي

 

 ات التربوية:القرار  الخاصة بصناع وصياتالتَّ 

 ، فيتضمنالطَّلبةالمفاهيم البديلة لدى معالجة بشكل يراعي  المناهج تصميم .1

 .وتعالجها البديلة المفاهيم عن تكشف أنشطة

توعية معلمي العلوم بأهمية وحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها للصف  .1

راسة، فأظهرت ها وتدريسها على أنها مادة للحفظوعدم تهميش الث امن احتواء هذه  الد ِّ

 الوحدة على مجموعة واسعة من المفاهيم البديلة.

العمل على عقد دورات للمعلمين لمواجهتهم أنفسهم بالمفاهيم البديلة التي  .3

، الطُّالبالمفاهيمي على المعلمين قبل  التَّغييريحملونها، وذلك باستخدام وسائل 

علمين وخصوصا وخصوصا في المفاهيم البديلة األساسية، حيث اثبت بعض الم

معلمي الفيزياء من خالل تعامل الباحثة معهم وجود مجموعة من المفاهيم البديلة 

 لديهم في موضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها.

تدريس طالب المرحلة األساسية العليا، من قبل معلمين يحملون خبرات  .1

حلة، حيث ان الباحثة تؤهلهم لتعليم هذه المر  متوازنة في األحياء والكيمياء والفيزياء
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وجدت من خالل تطبيقها للدراسة في سبعة مدارس مختلفة، معلم أحياء واحد 

قد يكون لذلك تأثير ومعلمة أحياء واحدة من بين ثماني معلمين ومعلمات، وبالتالي 

 من قبل معلميهم. الطُّالبعلى المفاهيم العلمية التي درسها 

المفاهيمي من خالل الدورات اإلرشادية  التَّغييرزيادة وعي المعلمين بأهمية   .1

راسةواإلثرائية، حيث يبدو للباحثة من خالل قيامها ب  المعلمينلدى  بوجود تدني الد ِّ

 . المفاهيمي التَّغيير بوعيهم ألهمية 

 

 مستقبلية لدراسات توصيات

في تغيير المفاهيم البديلة في  مالئمة فيديومقاطع القيام بدراسات تبحث في أثر استخدام  .1

 المواضيع العلمية المختلفة.

 .أخرى بالبيولوجيامواضيع  ل عالج المفاهيم البديلة في او القيام بدراسات تح  .1

في مواضيع  مهارات التفكير العليا تنمية ر مقاطع الفيديو علىعمل دراسة تقيس أث .3

 . األحياء

 . واتجاهاتهم نحو العلوم الطُّالبدافعية  على الفيديو مقاطع رأث تقيس دراسة عمل .1

والمفاهيم البديلة  العالقة بين معرفة المعلم بكيفية تعليم المحتوى  تبحث فيالقيام بدراسة  .1

 .التي يحملها

عقاادها قساام اإلشااراف التربااوي لماادى اهتمامهااا نقديااة تحليليااة للاادورات التااي ي القيااام بدراسااة  .1
 المفاهيمي كجزء محوري ضمن هذه الدورات.  التَّغييرب
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وجود مفاهيم بديلة أخرى بطريقة منهجية، حياث ظهار للباحثاة  تبحث في لقيام بدراساتا  .1

والفقمااااة  أسااااد البحاااار، و الاااادولفين ماااان األسااااماكمفاااااهيم بديلااااة، كتصاااانيف امكانيااااة وجااااود 

االحفاةو  راسااة، ولكاان تصااميم الطُّيااوروالساانجاب الطااائر ماان  ماان البرمائيااات البحريااة السُّ  الد ِّ

 وأسئلتها الرئيسية لم تتح الفرصة للتأكد من ذلك.
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 المالحق

 (1) الملحق
 الث امن الصَّف كتاب في  اوتصنيفه الحية الكائنات تنوع وحدة أهداف

 

 األهداف مستويات األهداف الفصول
 الفصل
 لو اال

 الفهم التذكر 
 واالستيعاب

 مهارات التفكير العليا التطبيق

   *  بالتصنيف المقصود الط البيوضح  أن 1
   *  التصنيف أهمية الط الب يفسر أن 1
 أنظمة تطور مراحل الط الب يشرح أن 3

 التصنيف
 *   

    * النوع الط البف يعر ِّ  أن 1
    * الجنس الط الب يعر ِّفأن 1
بين بعض الكائنات التي من  الط البأن يمي ِّز  1

 نفس النوع
   * 

بين بعض الكائنات من  الط البأن يمي ِّز  1
 نفس الجنس

   * 

   *  العلمي باالسم المقصود الط الب يوضح أن 2
 النوع واسم الجنس اسم بين الط الب زيمي ِّ  أن 2

 العلمي االسم في
   * 

لبعض  العلمي االسم الط الب يذكر أن 13
 الكائنات الحية

*    

    * بالترتيب التصنيف مستويات الط الب يذكر أن 11
 واجهت التي الصعوبات الط الب يوضح أن 11

 التصنيف في لينيوس العالم
 *   

 حسب الخمس الممالك الط الب يذكر أن 13
 ويتكر تصنيف

*    

 3  5 5 المجموع 
 

 يتبع
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 األهداف مستويات األهداف الفصول
 الفصل

 نياالث
 الفهم التذكر 

 واالستيعاب
مهارات التفكير  التطبيق

 العليا
   *   الفيروسات يما ه يفسر أن 1
  *   البكتيريا آكل الفيروس تركيب الط الب يرسم أن 1
 بالكائنات الفيروسات عالقة الط الب يوضح أن 3

  الحية
 *   

أن يفسر إصابة شخص بمرض فيروسي في  1
 حين لم يصب صديقه بالمرض

  *  

 لمملكة العامة الخصائص الط الب يذكر أن 1
 البدائيات

*    

   *  البدائيات مملكة ضمن البكتيريا انواع صن في ان 1
عالقة بين البكتيريا بال رأيه الط البيستكشف أن  1

 واإلنسان
   * 

  *   البكتيرية الخلية تركيب الط البيرسم  أن 2
 وجود حسب البكتيريا الط الب صن في أن 2

  األسواط
 *   

 البكتيريا خصائص بعض الط الب يذكر أن 13
 المزرقة الخضراء

*    

 لمملكة العامة الخصائص الط الب يعدد أن 11
 الطالئعيات

*    

أن يقارن بين مملكة البدائيات ومملكة  11
 الطالئعيات

 *   

    * الطالئعيات مملكة مجموعات الط الب يذكر أن 13
 الطالئعيات بعض خصائص الط الب يذكر أن 11

 الطحلبية
*    

 الطالئعيات على أمثلة الط الب يعطي أن 11
 الطحلبية

 *   

 الدياتومات أهمية الط الب يذكر أن 11
 
 

*    

 يتبع
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 يتبع

 

 

  

 األهداف مستويات األهداف الفصول
 الفصل
 الرابع

 الفهم التذكر 
 واالستيعاب

مهارات التفكير  التطبيق
 العليا

   *  بالفطريات المقصود يوضح أن 11
    * الفطريات تكاثر طرق  الط الب يذكر أن 12
أن يفسر الط الب هذه العبارة " بعض  12

الفطريات مفيدة لإلنسان وبعضها ضارة" 
ابقة  اعتمادا على معلوماته السَّ

   * 

  *   الفطريات الط الب يرسم أن 13
11 
 

 حسب الفطريات الط الب يصن ف أن
 تغذيتها طريقة

 *   

   *  الفطريات ضمن العفن الط الب يصن ف أن 11
 1 المجموع 

 
2 1 

 
1 
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 األهداف مستويات األهداف الفصول
 الفصل
 الثالث

مهارات التفكير  التطبيق الفهم التذكر  
 العليا

 النَّباتاترأيه في تصنيف  الط البأن يبدي  1
مع الكائنات الحية مع ابراز تبريراته الخاصة 

 لهذا التصنيف

   * 

 النَّباتاتب المقصود الط الب يوضح أن 1
 الوعائية

 *   

 *     واللحاء الخشب يفر ِّق بين وظيفة كل من ان 3
 النَّباتاتب المقصود الط الب يعرف أن 1

 عائيةو الال
 *   

 نباتات الى النَّباتات الط الب صن في أن 1
 عائيةو وال وعائية

 *   

   *  عائيةو ال نباتات على أمثلة الط الب يعطي أن 1
 االقتصادية األهمية الط الب يذكر أن 1

  لالسفاغنوم
*    

   *  البذرية نباتات على أمثلة الط الب يعطي أن 2
 إلى الوعائية النَّباتات الط الب صن في أن 2

 البذرية ونباتات بذرية نباتات
 *   

 إلى البذرية النَّباتات الط الب صن في أن 13
 البذور مغطاة ونباتات البذور معراة نباتات

 *   

 معراة النَّباتاتب المقصود الط الب يوضح أن 11
 البذور

 *   

 معراة نباتات على أمثلة الط الب يعطي أن 11
 البذور

 *   

 خصائص بعض الط الب يذكر أن 13
 الصنوبريات

 
 
 

*    

 يتبع
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 األهداف مستويات األهداف الفصول
 الفصل
 الرابع

 الفهم التذكر 
واالستيعا
 ب

 التفكير العليامهارات  التطبيق

 مغطاة النَّباتاتب المقصود الط الب يوضح أن 11
 البذور

 *   

 ىإل البذرية النَّباتات الط الب صن في أن 11
  الفلقتين اتو وذ الفلقة تواذ نباتات

   * 

   *  ومخروط الصنوبر الثمارتميز بين  أن 11
 3  11 2 المجموع 

 يتبع
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 األهداف مستويات األهداف الفصول
 الفصل
 الرابع

 الفهم التذكر 
 واالستيعاب

مهارات التفكير  التطبيق
 العليا

   *   الالفقارياتو   الفقاريات بين الط الب يقارن  ان 1
    * نيةاالحيو  المملكة من الفقاريات نسبة الط الب يذكر أن 1
    * لإلسفنجيات العامة الخصائص الط الب ديعد ِّ  أن 3
   *  االسفنجيات مملكة ضمن االسفنج الط الب صن في أن 1
    *  الجوفمعويات لقبيلة العامة الخصائص الط الب يذكر أن 1
   *   الجوفمعويات قبيلة ضمن البحر قنديل الط الب صن في أن 1
   *  سعاتالال على مثلةأ الط الب يعطي ان 1
 حيث من االسكارس ودودة الشريطية الدورة بين يقارن  ان 2

 الجنس ووجود والطول والشكل القبيلة
   * 

    * الحلقية للديدان العامة الخصائص الط الب يذكر أن 2
    * للتربة ألرض دودة أهمية الط الب يذكر أن 13
   *  الحلقية الديدان على امثلة الط الب يعطي ان 11
    * للرخويات العامة الخصائص الط الب يذكر أن 11
   *  الرخويات على أمثلة الط الب يعطي أن 13
   *  الرخويات قبيلة ضمن الحبار الط الب صن في أن 11
    * شوكيات-الجلد لقبيلة العامة الخصائص الط الب يذكر أن 11
   *  شوكيات-الجلد قبيلة على أمثلة الط الب يعطي أن 11
    * للمفصليات العامة الخصائص الط الب يذكر أن 11
    *  للقشريات العامة الخصائص  الط الب يذكر أن 12
   *  ياتر القش صف ضمن الجمبري  الط الب صن في أن 12
   *  القشريات صف ضمن السرطان الط الب صن في أن 13
    * للعنكبيات العامة الخصائص الط الب يذكر أن 11
   *  العنكبيات على امثلة الط الب يعطي أن 11
 *    والحشرات  العنكبيات بين الط الب ق يفر ِّ  أن 13
    * األرجل لمتعددة العامة الخصائص الط الب يذكر أن 11
   *   األرجل متعددة على أمثلة الط الب يعطي أن 11
 للحشرات العامة الخصائص الط الب يذكر أن 11

 
*    

 يتبع
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 األهداف مستويات األهداف الفصول
 الفصل
 الرابع

 الفهم التذكر 
 واالستيعاب

مهارات التفكير  التطبيق
 العليا

   *  الحشرات على أمثلة الط الب يعطي أن 11
    * لإلنسان الالفقاريات فوائد بعض الط الب يذكر أن 12
    * لإلنسان الالفقاريات أضرار بعض الط الب يعدد أن 12
    * للفقاريات العامة الخصائص الط الب يعدد أن 33
    * لالفكيات العامة الخصائص الط الب يذكر أن 31
   *  الالفكيات صف ضمن الجلكي حيوان الط الب صن في أن 31
 واألسماك الغضروفية األسماك بين الط الب يقارن  أن 33

 العظمية
   * 

 *    بعض أنواع األسماك العظمية صن فأن ي 31
   *  الغضروفية األسماك على أمثلة الط الب يذكر أن 31
 في تعيش الَّتي الحيواناتأن يعطي رأيه بالعبارة اآلتية " 31

 "أسماكا   تعتبر السباحة ويمكنها الماء
   * 

   *  بالبرمائيات المقصود الط الب يوضح أن 31
    * للبرمائيات العامة الخصائص الط الب يذكر أن 32
   *  البرمائيات ضمن الضفدع الط الب صن في أن 32
   *  البرمائيات ضمن السلمندر الط الب صن في أن 13
    * للزواحف العامة الخصائص الط الب يذكر أن 11
واحف ضمن التمساح الط الب صن في أن 11    *  الزَّ
واحف ضمن السالحف الط الب صن في أن 13    *  الزَّ
أن يفسر قدرة بعض البرمائيات على العيش في البيئات  11

 الحارة
   * 

واحف ضمن السحالي الط الب صن في أن 11    *  الزَّ
   *   عطي أمثلة عل زواحفي أن 11
    * للطيور العامة الخصائص الط الب يذكر أن 11
   *  الطُّيور ضمن البطريق الط الب صن في أن 12
    *  للثدييات العامة الخصائص الط الب يذكر أن 12
على العيش في  الطُّيورو  الثَّديياتبعض أن يفسر قدرة  13

واحفالبيئات الباردة جدًا بينما ال تستطيع   ذلك الزَّ
   * 

 يتبع



169 
 

 

 

 

ف كتاب في  وتصنيفها الحية الكائنات تنوع وحدة أهداف  الّثامن الصَّ

 األهداف مستويات الفصول
 مهارات التفكير العليا التطبيق الفهم التذكر 

 1  5 5 الحية الكائنات تصنيف::لو اال الفصل
 1 1 2 1 : الكائنات الحية الدقيقةالثاني الفصل
 3  11 2 مملكة التوالي النباتية :الثالث الفصل
 11  11 20 : مملكة التوالي الحيوانيةالرابع الفصل
 12 1 11 31 المجموع

  

 األهداف مستويات األهداف الفصول
 الفصل
 الرابع

 الفهم التذكر 
 واالستيعاب

مهارات التفكير  التطبيق
 العليا

 *    تكاثرها طريقة حيث من الثَّدييات بين الط الب يقارن  أن 11
 الجنيني التكوين حيث من الثَّدييات بين الط الب يقارن  أن 11

 لصغارها
 

   * 

   *   الثَّدييات ضمن (البط منقار) الماء خلد الط الب صن في أن 13
 ضمن اإلنسان رأيه في تصنيف الط الب يعطي أن 11

 الحيوانات
   * 

   *  الثَّدييات ضمن الخفاش الط الب صن في أن 11
   *   الثَّدييات ضمن الحوت الط الب صن في أن 11
 *    الثَّديياتبعض  الط الب صن فأن ي 11
   *  الثَّديياتأن يعطي أمثلة على  12

 11  11 20 المجموع 
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 (2) الملحق

 يالتَّحصيلاالختبار  مواصفات جدول
 بند 31= التذكر بنود عدد •
 بند 11 = واالستيعاب الفهم بنود عدد •
 بنود 1= التطبيق بنود عدد •
 دبن 12 = مهارات التفكير العليا بنود عدد •

 بند 132    المجموع=        
 = حصتين الحية الكائنات تصنيف :لو اال للفصل الحصص عدد
 حصص 1=  الدقيقة الحية الكائنات :الثاني للفصل الحصص عدد
 حصص 1= النباتية التوالي مملكة  :الثالث للفصل الحصص عدد
 حصص 2=الحيوانية التوالي مملكة :الرابع للفصل الحصص عدد

 ، بواقع خمسة أسابيعحصة 12 = الحصص مجموع
 

%= 133*31/132%= 133االمتحان * بنود عدد / التذكر بنود عدد = التذكر تركيز
31.12% 
% = 133االمتحان* بنود عدد  /واالستيعاب الفهم بنود عددم  واالستيعاب= الفه تركيز
11/132*133=%11.11% 

%= 133االمتحان*  بنود عدد / التطبيق بنود عدد=  قالتطبي تركيز
1/132*133=%3.11% 

االمتحان*  بنود عدد / مهارات التفكير العليا بنود عدد مهارات التفكير العليا=  تركيز
133=%12/132*133=%11.13% 

 عدد / لو اال الفصل حصص =)عدد الحية الكائنات تصنيف :لو اال الفصل تركيز
 %13.13% =133(* 1/12%= )133الكلي(*  الحصص
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الحية =)عدد حصص الفصل الثاني / عدد  الدقيقة الحية الكائنات :الثاني الفصل تركيز
  %11.31% =133(* 1/12%= )133الحصص الكلي(* 

النباتية=)عدد حصص الفصل الثالث / عدد الحصص  التوالي مملكة :ثالثال الفصل تركيز
 %11.31% =133(* 1/12%= )133الكلي(* 

=)عدد حصص الفصل الرابع / عدد الحصص  الحيوانية التوالي مملكة :الرابع الفصل تركيز
 %11.31% =133(* 2/12%= )133الكلي(* 

 األهداف مستويات تركيز المحتوى 

 واالستيعاب الفهم (11%1.التذكر) 
(47.7 %) 

مهارات التفكير  (%3.6) التطبيق
 (%17.4) العليا 

 المجموع

 لواال  الفصل
(10.5%) 

30 * 0.31 * 
0.1= 0.9 ≈        

1  

30 * 0.47 * 
0.10= 1.4  ≈   1 

30* 0.01* 
0.1053 = 0.1 
≈  0 

30 * 0.17 * 
0.10= 0.6 ≈  

1 

 

3 

 الفصل
 (%21)الثاني

30 * 0.31 * 
0.21= 1.9≈ 2 

30* 0.47 * 
0.21= 3 

30 * 0.01 * 
0.21= 0.2 ≈ 

0 

30 * 0.17 * 
3.11= 1.1 ≈1     

6 

 الثالث الفصل
(21%) 

30 * 0.31 * 
0.21= 1.9 ≈ 
2 

30 * 0.47 * 
0.21= 3 

30 * 0.01 * 
0.21= 0.2 ≈ 
0 

33 * 0.17 * 
0.21= 1.1 ≈1     

6 

 الرابع الفصل
(47.4%) 

30 * 0.31 * 
0.47= 4.4 ≈ 

4 

30 * 0.47 * 
0.47= 6.8 ≈ 7 

30* 0.01* 
0.47= 0.5 ≈ 

1 

33 * 0.17 * 
0.47= 2.5 ≈ 3    

15 

 30 6 1 14 9 المجموع
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 (1الملحق )

 المهمات التعليمية

ة  (: 0) المهمَّ

 المفهوم البديل: الفيروس من الكائنات الحية الدقيقة

للموضوعفيمرحلةالتوجهعنطريقطرحأسئلة:هلالطُّالبيتمإثارةانتباهواهتمام

يسمحللطلبةاألمراض؟ماالذيسببلكهذهاإلنفلونزا؟اواصبت/يمنقبلبالزكام

 (الفايروس؟)ماهوسؤال:باإلجابةعناألسئلةثميسألالمعلم

معلوماتالتيالثمثيليطلبمنكلطالب/طالبةالطَّلبةولالستيضاححولمفاهيم

)ماهوالفيروس(،ثممناقشةالموضوعضمنمجموعةسؤاللديه/لديهاعلىورقةحول

واحدةمنالصَّفطالب/اتتقريباً،ثمعرضهاكمجموعةعلىبقية4مكونةمن

 )الفيروسكائنحي(ستكوناإلجابات

بمفاهيمهمالموجودة:كيفيكونالطَّلبةاآلتيلخلقعدماكتفاءعندالسُّؤاليسألالمعلم

الفيروسكائنحيوهواليقومبأينشاطحيويوهوخارجخالياالكائناتالحيةالتي

تبدأمرحلةيتنفس...الينمو،اليتكاثر،اليستجيبللمؤثرات،اليتحركواليصيبها؟

روس،كحلقةيقومالمعلمبعرضمقطعفيديويبنحقيقةالفي.الطَّلبةالصراعالذهنيعند

وصلبينالجماداتوالكائناتالحيةويبينطبيعتهوهوخارجأجسامالكائناتالحية،

الحية.كدقائقمتبلورةالحياةفيها،ويبيننشاطهالذييبدأعندمواجهتهلخالياالكائنات

يقومالفيديوبإكمالعمليةالصراعالذهنيحيثيعرضاألفكارالتيتتعارضمعاألفكار

بالمعلومةالطَّلبة،ويساعدفيإعادةبناءالمعرفةالعلميةحيثيزودالطَّلبةموجودةلدىال

 .ةالصَّحيح

 ليةالمكتوبةعلىالورقةوتصحيحهاوتعطىالفرصةلكلطالببمراجعةاجابتهاال

 ؟ماعالقةالفايروساتبالكائناتالحيةولفتحمجاالتجديدةمناالستقصاء،يسألالمعلم:

إصابةشخصبمرضفيروسيفيحينلميصبصديقهبالمرضفسر
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ة  (:4) المهمَّ

 المفهوم البديل:  جميع البكتيريا ضارة لإلنسان

للموضوع  في مرحلة التوجه عن طريق التمهيد للموضوع  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

أي مملكة تنتمي البكتيريا؟ هل البكتيريا وحيدة الخلية أم متعددة  بطرح بعض األسئلة:إلى

 الخاليا؟ هل هي بدائية النوى أم حقيقية النوى؟

ؤالأن يجيب كل طالب عن  الطُّالبيطلب المعلم من  لوحده ويسجل اجابته على ورقة،  السُّ

جموعة اإلجابات ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين الم

المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة  في نفس المجموعة. اإلجابة المتوقعة من بعض 

 : البكتيريا ضارة لإلنسان.الطُّالب

ؤاليسأل المعلم  بمفاهيمهم الموجودة: كيف تكون  الطَّلبةاآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

لعديد من األطعمة؟ )عرض صورة لبعض البكتيريا ضارة لإلنسان، وهي تساعد في تحضير ا

 األطعمة التي تساعد البكتيريا في تحضيرها(

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين وجود بكتيريا الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

نافعة مفيدة لإلنسان، يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي 

،  ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث الطَّلبةكار الموجودة لدى تتعارض مع األف

حيحبالمعلومة  الطَّلبةيزود  حيح. ثم يثبت المعلم المعلومة العلمية ةالصَّ وتظهر مكتوبة  ةالصَّ

 على شاشة العرض.

 لية المكتوبة على الورقة وتصحيحهاو تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال
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ولفتحمجاالتجديدةمناالستقصاء،يسألالمعلم:ممتتركبالخلية

؟البكتيرية؟ماوسيلةالحركةلديها
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ة  (5) المهمَّ

  المفاهيم  البديلة:

، الفطريات هي نباتاتي، العفن ليس كائن ح، الفطريات هي عيش الغراب

 وسيقان و أزهارالفطريات لها جذور 

للموضوع  في مرحلة التوجه عن طريق طرح أسئلة: سنتعرف  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

اآلن على الفطريات؟ هل سمع أحد منكم  بالفطريات؟ يعطى المعلم الفرصة للطالب 

لإلجابة، يسأل المعلم األسئلة اآلتية: ما هي الفطريات؟ما هي أجزاء الفطريات؟  أعطي أمثلة 

أن يجيب كل طالب عن  الطُّالبيطلب المعلم من  ؟ هل العفن كائن حي؟على الفطريات

األسئلة اآلتية لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض 

ؤالكل مجموعة إجابتها  )ال يطرح المعلم  ؤالالثاني قبل االنتهاء من  السُّ ، الذي يسبقه السُّ

بمفاهيمهم الموجودة: كيف تكون  الطَّلبةيسأل المعلم األسئلة اآلتية لخلق عدم اكتفاء عند 

وهي ال تقوم بعملية البناء الضوئي؟ كيف ال نعتبر العفن والخميرة   النَّباتاتالفطريات من 

 من الكائنات الحية مع أنها تقوم بجميع العمليات الحيوية التي تميز الكائن الحي؟ 

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين تركيب الطَّلبةحلة الصراع الذهني عند تبدأ مر 

الفطريات وأنواعها، ويوضح طريقة تكاثر الخميرة، ونمو العفن. يقوم الفيديو بإكمال عملية 

، الطَّلبةالصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةعرفة العلمية حيث يزود ويساعد في إعادة بناء الم  .ةالصَّ
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ولفتح  .لية المكتوبة على الورقة وتصحيحهاو تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال

مجاالت جديدة من االستقصاء، يسأل المعلم: هل تعرفون أنواعًا أخرى للفطريات؟ كيف 

 تتغذى الفطريات؟
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 (4) المهمَّة

 ليست كائنات حية النَّباتاتالبديل:  هومالمف

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض بعض  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

 عما يشاهدونه في الصور. الطُّالبالصور لنباتات مختلفة، واالستفسار من 

(. ويقوم المعلم بالتأكيد على اإلجابة. يسأل المعلم النَّباتات) الطُّالبيجيب 

ؤال ، أن يجيب الطُّالبت كائنات حية؟ يطلب المعلم من النَّباتاتاآلتي: هل  السُّ

ؤالكل طالب عن  لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد  السُّ

بمفاهيمهم الموجودة، يزود المعلم  الطَّلبةولخلق عدم اكتفاء عند  مجموعته.

كائنات حية وهي تمتلك  النَّباتاتبالمعلومات اآلتية: كيف ال تعتبروا  الطُّالب

 جميع الخصائص الحيوية التي تميز الكائن الحي ؟

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يعرض الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

تقوم بالعمليات الحيوية المختلفة من  لنَّباتاتابعض المشاهدات التي تدل على أن 

غيرها. يقوم الفيديو بإكمال عملية و خراج وتغذية ا  نمو واستجابة وتكاثر وحركة و 

الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

لومة بالمع الطَّلبة، ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود الطَّلبة

حيح حيح. تظهر المعلومة العلمية ةالصَّ على شاشة العرض ويؤكد عليها  ةالصَّ
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لية المكتوبة على الورقة و تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال المعلم.

ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء، يسأل المعلم: هل جميع . وتصحيحه

 ؟بينها اتلها نفس الخصائص أم هناك اختالف النَّباتات
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ة  ( 1) المهمَّ

 النَّباتاتبين وظيفة كل من الخشب واللحاء في  الطُّالبيخلط  : هوم البديلالمف

 الوعائية

للموضوعفيمرحلةالتوجهعنطريقعرضالطُّالبيتمإثارةانتباهواهتمام

 عيةنقل؟اواآلتي:هلللنباتاتالسُّؤالبعضالصورلنباتاتوعائية،وطرح

لمجموعةكبيرةمن)بنعم(.ويقومالمعلمبالتأكيدعلىالطُّالبيجيببعض

تقومراقوااليوضحالمعلمبأن،.عيةناقلةتشملالخشبواللحاءاوالنَّباتات

بصنعالسكرفيعمليةالبناءالضوئي،وتقومالجذوربامتصاصاألمالح

 راقفيعمليةالبناءالضوئيوتحتاجهاالوالماءالذي

اآلتي:ماالموادالتيينقلهاكلمنالخشبواللحاءفيالسُّؤاليسألالمعلم

لوحدهالسُّؤال،أنيجيبكلطالبعنالطُّالبيطلبالمعلممنالنبات؟

 ويسجلاجابتهعلىورقة،ثميناقشإجابتهمعأفرادمجموعته.
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الطُّالببمفاهيمهمالموجودة،يزودالمعلمالطَّلبةولخلقعدماكتفاءعند

بالمعلوماتاآلتية:أنالنقلفيللخشبيكونمناألسفلإلىاألعلىأماالنقل

 هلتتوافقهذهالمعلومةمعاجابتك.،فياللحاءفيكونفيجميعاالتجاهات

يقومالمعلمبعرضمقطعفيديويعرض.الطَّلبةتبدأمرحلةالصراعالذهنيعند

يقومالفيديوبإكمالعمليةالصراعالذهنيحيثالنبات.عمليةنقلالموادفي

،ويساعدفيالطَّلبةيعرضاألفكارالتيتتعارضمعاألفكارالموجودةلدى

تظهر.ةالصَّحيحبالمعلومةالطَّلبةإعادةبناءالمعرفةالعلميةحيثيزود

 علىشاشةالعرضويؤكدعليهاالمعلم.ةالصَّحيحلعلميةالمعلومةا

ليةالمكتوبةعلىالورقةوتعطىالفرصةلكلطالببمراجعةاجابتهاال

ولفتحمجاالت علىشاشةالعرض.ةالصَّحيح،وتعرضاالجابةوتصحيحها

ما عيةنقل؟اوجديدةمناالستقصاء،يسألالمعلم:هلهناكنباتاتليسلديها

 هي؟
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 (6) المهمَّة

ين نباتات معراة البذور ونباتات مغطاة ب الط الب يخلط بالمفهوم البديل: 

 البذور.

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض الشرح، وتوضيح أن  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

ويسأل المعلم األسئلة . البذرية تقسم إلى نباتات معراة البذور ونباتات مغطاة بالبذور النَّباتات

يطلب  اآلتية: اذكر أمثلة على نباتات معراة البذور؟ اذكر أمثلة على نباتات مغطاة البذور؟ 

أن يجيب كل طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم  الطُّالبالمعلم من 

بته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات يناقش إجا

ؤالالمختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة. يسأل المعلم  اآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

 النَّباتاتمغطاة البذور تكون بذورها داخل الثمار أما نباتات ال بمفاهيمهم الموجودة: الطَّلبة

 معراة البذور فليس لبذورها غالف ثمري؟هل ينطبق هذا على أمثلتك؟ 

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين خصائص كل الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

معراة البذور وامثلة على كل منهما.  يقوم الفيديو بإكمال  النَّباتاتمغطاة البذور و  النَّباتاتمن 

،  الطَّلبةي حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى عملية الصراع الذهن

حيحبالمعلومة  الطَّلبةويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود  . ثم يثب ِّت ةالصَّ

حيحالمعلم المعلومة العلمية   .ةالصَّ
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ولفتح  وتصحيحها.لية المكتوبة على الورقة و تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال

ذوات الفلقة الواحدة  النَّباتاتمجاالت جديدة من االستقصاء، يسأل المعلم: كيف نميز بين 

 ذوات الفلقتين؟ النَّباتاتو 
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 (7) المهمَّة

 مخروط الصنوبر من الثمار المفهوم البديل:

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض صورة ألكثر من  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

عن الذي يشاهدونه في الصورة؟ يعزز المعلم اإلجابة  الطُّالبمخروط صنوبر. يسأل المعلم 

حيح  وهي )مخاريط الصنوبر(. ةالصَّ

ؤاليسأل المعلم   اآلتي: هل المخروط من الثمار؟ السُّ

أن يجيب كل طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على  الطُّالبيطلب المعلم من 

ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة 

: الطُّالباإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة. اإلجابة المتوقعة من بعض 

ؤالالمخروط من الثمار.يسأل المعلم  بمفاهيمهم  الطَّلبةلخلق عدم اكتفاء عند اآلتي  السُّ

 الموجودة:جميع الثمار تؤكل، هل ينطبق هذا على المخروط؟

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو.  يقوم الفيديو بإكمال الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

،  طَّلبةالعملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود  . ثم يثب ِّت ةالصَّ

حيحالمعلم المعلومة العلمية  وتظهر مكتوبة على شاشة العرض.تعطى الفرصة لكل  ةالصَّ

ولفتح مجاالت جديدة من  لية المكتوبة على الورقة وتصحيحها.و طالب بمراجعة اجابته اال

 االستقصاء، يسأل المعلم:هل جميع المخاريط تحوي بذورًا.
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 (8) المهمَّة

 ذوات الفلقتين. النَّباتاتيتم الخلط بين نباتات ذوات الفلقة الواحدة و المفهوم البديل: 

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض الشرح، وتوضيح أن  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

 مغطاة البذور تقسم إلى نباتات ذوات فلقة واحدة ونباتات ذوات فلقتين. النَّباتات

ؤالويسأل المعلم  اآلتية إلى نباتات ذوات فلقة ونباتات ذوات  النَّباتات صن فاآلتي: لن السُّ

أن يجيب كل  الطُّالبيطلب المعلم من  فلقتين؟ )نخيل، موز، خوخ، قمح، فول، خيار(

طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل إجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، 

وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس 

لفلقة ونباتات ذوات ذوات ا النَّباتاتالمجموعة. يشير المعلم إلى أنَّ من أحد الفروق بين 

ذوات الفلقتين شبكي أما في ذوات الفلقة فهو متوازي.  النَّباتاتالفلقتين، أنَّ شكل العروق في 

 هل ينطبق هذا على تصنيفك؟ حيث تبدأ عملية الصراع الذهني.

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو، يقوم الفيديو بإكمال الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

ذوات الفلقة الواحدة  النَّباتاتة الصراع الذهني حيث يعرض مقارنة بين بعض أنواع عملي

حيحذوات الفلقتين. ثم يثب ِّت المعلم المعلومة العلمية  النَّباتاتو   .ةالصَّ

 لية المكتوبة على الورقة وتصحيحها.و تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال

يسأل المعلم: أعط أمثلة أخرى على نباتات ذوات فلقة ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء، 

 واحدة؟ أعط أمثلة أخرى على نباتات ذوات فلقتين؟
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 (1) المهمَّة

 النَّباتاتم  البديل: االسفنج من هو المف

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض بعض الصور  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

 عما يشاهدونه في الصور. الطُّالبلالسفنجيات، واالستفسار من 

ؤالويقوم المعلم بالتأكيد على اإلجابة. يسأل المعلم  ،)االسفنج( الطُّالبيجيب بعض   السُّ

أن يجيب كل طالب عن األسئلة اآلتية  الطُّالباآلتي: ما هو االسفنج ؟ يطلب المعلم من 

ولخلق عدم اكتفاء  لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته.

بالمعلومات اآلتية: أن االسفنجيات  الطُّالببمفاهيمهم الموجودة، يزود المعلم  الطَّلبةعند 

 ير ذاتية التغذيةتكون مثبتة على الصخور، وال تنتقل من مكان آلخر، وأنها غ

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين تركيب الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

االسفنج، وطريقة تغذيته وسبب تصنيفه من الحيوانات. يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع 

 ، ويساعد فيالطَّلبةالذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةإعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود  تعطى الفرصة لكل طالب  .ةالصَّ

ولفتح مجاالت جديدة من ، لية المكتوبة على الورقة وتصحيحهاو بمراجعة اجابته اال

 االستقصاء، يسأل المعلم: هل اإلسفنج المستخدم من البيوت طبيعي أم صناعي؟
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ة  قنديل البحر من األسماكلمفهوم البديل: ا( 11) المهمَّ

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض مقطع فيديو لقنديل  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

حيحالبحر. يسأل المعلم عن اسم الكائن الحي الذي  في الفيديو؟ يعزز المعلم اإلجابة   ةالصَّ

 وهي )قنديل البحر(.

 األسئلة اآلتية: إلى أي المجموعات الحيوانية ينتمي قنديل البحر؟ يسأل المعلم

أن يجيب كل طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على  الطُّالبيطلب المعلم من 

ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة 

: الطُّالبجموعة. اإلجابة المتوقعة من بعض اإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس الم

 قنديل البحر من األسماك.

ؤاليسأل المعلم  بمفاهيمهم الموجودة: كيف يعتبر  الطَّلبةاآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

  قنديل البحر من األسماك، وقنديل البحر ليس له عمود فقري واألسماك تمتلك عمودًا فقاريًا؟

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو لقنديل البحر في الطَّلبةلذهني عند بدأ مرحلة الصراع ات

حيحبيئته ويوضح تركيب جسمه، والتصنيف  له، ويوضح الخطأ في تصنيف قنديل  الصَّ

البحر مع األسماك.  يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي 

،  ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث ةالطَّلبتتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةيزود  حيح. ثم يثب ِّت المعلم المعلومة العلمية ةالصَّ وتظهر مكتوبة  ةالصَّ

لية المكتوبة على الورقة و عطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته االت على شاشة العرض.

 وتصحيحها.
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أخرى من الجوفمعويات ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء، يسأل المعلم:هل هناك أنواع 

 )الالسعات(؟
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 (11) المهمَّة

 الحبار من األسماكلمفهوم البديل: ا

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض مقطع فيديو للحبار.  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

حيحيسأل المعلم عن اسم الكائن الحي الذي في الفيديو؟ يعزز المعلم اإلجابة  وهي  ةالصَّ

يطلب  يسأل المعلم األسئلة اآلتية: إلى أي المجموعات الحيوانية ينتمي الحبار؟ )الحبار(.

األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم أن يجيب كل طالب عن  الطُّالبالمعلم من 

يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات 

: الحبار من الطُّالبالمختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة. اإلجابة المتوقعة من بعض 

ؤاليسأل المعلم  األسماك. بمفاهيمهم الموجودة: هل  الطَّلبة اآلتي لخلق عدم اكتفاء عند السُّ

 تعلمون أن الحبار ليس له عمود فقري؟ هل تتناسب هذه المعلومة مع إجابتكم؟
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. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو للحبار في بيئته الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

حيحويوضح أهم خصائصه، والتصنيف   له، ويوضح الخطأ في تصنيف الحبار مع الصَّ

األسماك.  يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع 

 الطَّلبة،  ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود الطَّلبةاألفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  حيح. ثم يثب ِّت المعلم المعلومة العلمية ةالصَّ وتظهر مكتوبة على شاشة  ةالصَّ

 العرض.

ولفتح  على الورقة وتصحيحها. لية المكتوبةو تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال

 يسأل المعلم:هل هناك أنواع أخرى من الرخويات؟مجاالت جديدة من االستقصاء،
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 (11) المهمَّة

للموضوع  في  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام الجمبري من األسماكالمفهوم البديل: 

مرحلة التوجه عن عرض مقطع فيديو للجمبري. يسأل المعلم عن اسم الكائن الحي الذي في 

حيحالفيديو؟ يعزز المعلم اإلجابة   وهي )الجمبري(. ةالصَّ
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يطلب المعلم من  ينتمي الجمبري؟يسأل المعلم األسئلة اآلتية: إلى أي المجموعات الحيوانية 

أن يجيب كل طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته  الطُّالب

مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات المختلفة  التي 

 من األسماك. : الجمبري الطُّالبظهرت في نفس المجموعة. اإلجابة المتوقعة من بعض 

ؤاليسأل المعلم  بمفاهيمهم الموجودة: هل تعلمون أن  الطَّلبةاآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

 الجمبري ليس له عمود فقري؟ هل تتناسب هذه المعلومة مع إجابتكم؟

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو للجمبري في بيئته الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

حيحخصائصه، والتصنيف  ويوضح أهم له.  يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني  الصَّ

،  ويساعد في إعادة الطَّلبةحيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةبناء المعرفة العلمية حيث يزود  . ثم يثب ِّت المعلم المعلومة العلمية ةالصَّ

حيح تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته  وتظهر مكتوبة على شاشة العرض. ةالصَّ

 لية المكتوبة على الورقة وتصحيحها.ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء،و اال

 يسأل المعلم:هل هناك أنواع أخرى من القشريات؟ 
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 (11) المهمَّة

للموضوع   الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام . الحشراتالعناكب من لمفهوم البديل: ا

يسأل المعلم عن اسم الكائن  في مرحلة التوجه عن عرض صورة لنوع من العناكب.

حيحالحي الذي في الصورة؟ يعزز المعلم اإلجابة   وهي ) نوع من أنواع العناكب(. ةالصَّ

ؤاليسأل المعلم  يطلب المعلم من  الحيوانية ينتمي العنكبوت؟: إلى أي المجموعات اآلتي السُّ

أن يجيب كل طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته  الطُّالب

مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات المختلفة  التي 

 : العنكبوت من الحشرات.الطُّالبظهرت في نفس المجموعة. اإلجابة المتوقعة من بعض 

ؤاليسأل المعلم  بمفاهيمهم الموجودة: هل تعلمون أن  الطَّلبةاآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

 للعنكبوت ثمانية أرجل بينما يوجد للحشرات ستة أرجل؟

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو للعناكب ويوضح أهم الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

حيحخصائصها، والتصنيف  له.  يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث  الصَّ

،  ويساعد في إعادة بناء الطَّلبةيعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةالمعرفة العلمية حيث يزود  . ثم يثب ِّت المعلم المعلومة العلمية ةالصَّ

حيح تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته  وتظهر مكتوبة على شاشة العرض. ةالصَّ

 لية المكتوبة على الورقة وتصحيحها.و اال

 ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء، 
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 يسأل هل هناك أنواع أخرى من العنكبيات غير العناكب؟
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 ( 14) المهمَّة

 : نال البدي ناالمفهوم

ر عن التكاثر ظفي المياه وعلى اليابسة بغض الن البرمائيات حيوانات تعيش -

 .ووضع البيض

واحفيتم الخلط بين   -  والبرمائيات،  الزَّ

للموضوع  في مرحلة التوجه عن طريق الشرح، وأن هناك  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

األسئلة اآلتية: ما المقصود ويسأل المعلم  صف من صفوف الفقاريات يدعى برمائيات.

أن يجيب كل طالب  الطُّالبيطلب المعلم من و  بالبرمائيات؟ أعطي أمثلة على البرمائيات؟

عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض 

 كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة. 

ؤاليسأل المعلم  برمائيات بمفاهيمهم الموجودة: ال الطَّلبةاآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

 تضع بيضها في الماء، هل ينطبق هذا على أمثلتك؟

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين خصائص الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

البرمائيات وأمثلة عليها.  يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار 

،  ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية لبةالطَّ التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةحيث يزود  حيح. ثم يثب ِّت المعلم المعلومة العلمية ةالصَّ .تعطى ةالصَّ

ولفتح مجاالت  لية المكتوبة على الورقة وتصحيحها.و الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال
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البرمائيات من ذوات الدم الحار أم من ذوات الدم جديدة من االستقصاء، يسأل المعلم: هل 

 البارد؟
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 ( 15) المهمَّة

واحفيتم الخلط بين   المفهوم البديل:  الضفدع  صّنفوالبرمائيات، في الزَّ

واحفوالسلمندر من  السحالي والسالحف والتماسيح من  صّنف، وتالزَّ

 البرمائيات

للموضوع  في مرحلة التوجه عن طريق الشرح، وأن هناك  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

واحفصف من صفوف الفقاريات يدعى ب ؤالويسأل المعلم  .الزَّ اآلتي: أعطي أمثلة على  السُّ

واحف  ؟الزَّ

أن يجيب كل طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على  الطُّالبيطلب المعلم من 

مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة  ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد

ؤاليسأل المعلم  اإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة.  اآلتي لخلق عدم  السُّ

واحفبمفاهيمهم الموجودة:  الطَّلبةاكتفاء عند  جلدها جاف مغطى بحراشف قرنية، وال  الزَّ

. الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند  لتك؟تحتاج للماء للتكاثر، هل ينطبق هذا على أمث

يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين خصائص البرمائيات وأمثلة عليها.  يقوم الفيديو 

بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةود ،  ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يز الطَّلبة . ثم ةالصَّ

حيحيثب ِّت المعلم المعلومة العلمية  لية و تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال .ةالصَّ
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ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء، يسأل المعلم: هل  المكتوبة على الورقة وتصحيحها.

واحفالديناصورات المنقرضة تعد أمثلة على   الزَّ
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 (16) المهمَّة

واحف.المفهوم البديل:   كبيرة الحجم كالتمساح يتكاثر بالوالدة  الزَّ

 للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض صورة لتمساح. الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

ويسأل المعلم األسئلة اآلتية: هل التمساح صغير الحجم أم كبير الحجم؟ كيف يتكاثر 

أن يجيب كل طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته  الطُّالبيطلب المعلم من  التمساح؟

على ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين 

ؤالالمجموعة اإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة.يسأل المعلم  اآلتي  السُّ

مفاهيمهم الموجودة: كيف يتكاثر التمساح بالوالدة وأنثى ب الطَّلبةلخلق عدم اكتفاء عند 

 التمساح ال تمتلك رحمًا لتتكون فيه األجنة؟

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين انثى تمساح الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

تضع بيضها في عشها.  يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار 

،  ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية الطَّلبةالتي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةحيث يزود  حيحالمعلم المعلومة العلمية . ثم يثب ِّت ةالصَّ تعطى  .ةالصَّ

ولفتح مجاالت  لية المكتوبة على الورقة وتصحيحها.و الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال

واحفجديدة من االستقصاء، يسأل المعلم: هل الديناصورات المنقرضة تعد أمثلة على   ؟الزَّ

 

 



205 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 البديل: الطيران صفة عامة للطيورالمفهوم ( 17) المهمَّة

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض صورة لطيور تطير  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام  

حيحفي السماء. يسأل المعلم: ماذا تشاهدون في الصورة أمامكم؟ يعزز المعلم اإلجابة   ةالصَّ

؟ الطيران صفة عامة للطيورهل يسأل المعلم األسئلة اآلتية:  وهي طيور تطير في السماء.

ؤالأن يجيب كل طالب عن  الطُّالبيطلب المعلم من  لوحده ويسجل اجابته على ورقة،  السُّ

ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات 

المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة  في نفس المجموعة. اإلجابة المتوقعة من معظم 

ؤال: الطيران صفة عامة للطيور.يسأل المعلم الطُّالب  الطَّلبةعدم اكتفاء عند  اآلتي لخلق السُّ

هل هناك حيوانات تستطيع الطيران وهي ليست بطيور؟ هل جميع بمفاهيمهم الموجودة: 

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند  تطير؟  الطُّيور

يران وهي يعطي أمثلة لطيور ال تطير مثل البطريق والنعامة، وأمثلة لحيوانات تستطيع الط

ليست بطيور مثل بعض أنواع األسماك، وبعض الحشرات مثل الفراشة. يقوم الفيديو بإكمال 

،  الطَّلبةعملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود  . ثم يثبت ةالصَّ

حيحالمعلم المعلومة العلمية  تعطى الفرصة لكل  وتظهر مكتوبة على شاشة العرض. ةالصَّ

ولفتح مجاالت جديدة من . لية المكتوبة على الورقة وتصحيحهاو طالب بمراجعة اجابته اال

التي ال تطير؟ اذكر بعض الحيوانات التي  الطُّيوراالستقصاء، يسأل المعلم: اذكر بعض 

 الطيران وهي ليست طيور؟تستطيع 
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 ( 18) المهمَّة

 لبطريق من األسماك، االثَّديياتالمفهوم البديل: البطريق من 

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض صورة لبطاريق.  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

حيحيسأل المعلم عن اسم الكائن الحي الذي  في الصورة؟ يعزز المعلم اإلجابة  وهي  ةالصَّ

؟ يسأل المعلم األسئلة اآلتية: إلى أي صف من صفوف الفقاريات ينتمي البطريق )البطريق(.

يطلب المعلم من طريق أم تبيض؟ على ماذا تتغذى صغار البطريق؟  هل تلد أنثى الب
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أن يجيب كل طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته  الطُّالب

مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات المختلفة  التي 

 .الثَّديياتمن  : البطريقالطُّالبظهرت في نفس المجموعة. اإلجابة المتوقعة من معظم 

ؤاليسأل المعلم  بمفاهيمهم الموجودة: كيف يكون  الطَّلبةاآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

القشور؟ تبدأ  اوو من األسماك وجسمه مغطى بالريش، وليس بالشعر،  الثَّديياتالبطريق من 

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين أن البطريق من الطَّلبةمرحلة الصراع الذهني عند 

فجسمه مغطى بالريش ويبين أن الريش الذي يكسو جسمه نوعان، ريش داخلي ناغم  الطُّيور

م للماء،كما ويبين الفيديو أن أنثى البطريق يضع او كالزغب يتأثر بالماء ويغطيه ريش مق

لدين. يقوم الفيديو بإكمال عملية البيض، ويتغذى الصغير على الطعام الي يصطاده الوا

،  الطَّلبةالصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود  . ثم يثبت ةالصَّ

حيحالمعلم المعلومة العلمية  تعطى الفرصة لكل  وتظهر مكتوبة على شاشة العرض. ةالصَّ

ولفتح مجاالت جديدة من  لية المكتوبة على الورقة وتصحيحهاو طالب بمراجعة اجابته اال

االستقصاء، يسأل المعلم: هل البطريق من الحيوانات ذوت الدم البارد أم من ذوات الدم 

 الحار؟
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 ( 11) المهمَّة

صغيرة الحجم، )من الكتاب  الثَّديياتالخفاش من ، الط يورالمفاهيم البديلة: الخفاش من 

 المدرسي(

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض صورة لخفاش. يسأل  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

حيحالمعلم عن اسم الكائن الحي الذي ؟ يعزز المعلم اإلجابة  يسأل  وهي )الخفاش(. ةالصَّ

هو الخفاش؟ على ماذا تتغذى صغار الخفافيش؟  هل تلد أنثى ما المعلم األسئلة اآلتية: 

أن يجيب كل طالب  الطُّالبيطلب المعلم من  ح حجم الخفاش؟او الخفاش أم تبيض؟ كم يتر 

ؤالعن  لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض  السُّ

ا، تبين المجموعة مكونة من أربعة طالب كل مجموعة مكونة من أربعة طالب تقريبا إجابته

تقريبا اإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة مكونة من أربعة طالب تقريبا. 

ؤاليسأل المعلم . الطُّيور: الخفاش من الطُّالباإلجابة المتوقعة من معظم  اآلتي لخلق  السُّ

وجسمه مغطى  الطُّيوربمفاهيمهم الموجودة: كيف يكون الخفاش من  الطَّلبةعدم اكتفاء عند 

 بالفرو، وليس مغطى بالريش؟ 

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين صغير الخفاش الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

وهو يرضع من أمه، وصغير خفاش آخر وهو يرضع  من الحليب الصناعي، كم ويبين 

 ألنواعها.  ً وفقاً ثنى الخفاش، ويوضح الفيديو أيضا أن للخفافيش أحجام مختلفة الفيديو والدة أ

يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار 
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بالمعلومة  الطَّلبة،  ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود الطَّلبةالموجودة لدى 

حيح حيح. ثم يثبت المعلم المعلومة العلمية ةالصَّ  وتظهر مكتوبة على شاشة العرض. ةالصَّ

 لية المكتوبة على الورقة وتصحيحهاو تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال

 ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء، يسأل المعلم: كيف يتنفس الخفاش؟ 
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 (11) المهمَّة

 البديل: الحوت من األسماكم  و المفه

للموضوع  في مرحلة التوجه عن  عرض صور لحيتان.  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

حيحيسأل المعلم عن اسم الكائن الحي الذي شاهدناه  بالفيديو؟ يعزز المعلم اإلجابة   ةالصَّ

 وهي )الحوت(.

ؤاليسأل المعلم   اآلتي: ما هو الحوت؟  السُّ

ؤالأن يجيب كل طالب عن  الطُّالبيطلب المعلم من  لوحده ويسجل اجابته على ورقة،  السُّ

ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة مكونة من أربعة طالب تقريبا 

إجابتها، توضح المجموعة مكونة من أربعة طالب تقريبا عن اإلجابات المختلفة  في نفس 

 ربعة طالب تقريبا.المجموعة مكونة من أ

ؤاليسأل المعلم . : الحوت من األسماكالطُّالباإلجابة المتوقعة من  اآلتي لخلق عدم  السُّ

بمفاهيمهم الموجودة: كيف يكون الحوت من األسماك وهو ال يستطيع  الطَّلبةاكتفاء عند 

اء الحصول على األكسجين الذائب في الماء للتنفس، ويحتاج إلى الصعود  إلى سطح الم

 للتنفس؟ )عرض صورة لحوت يخرج لسطح الماء(

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين  حوت يرضع الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

من أمه، ووالدة حوت . يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي 

في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث  ،  ويساعدالطَّلبةتتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةيزود  حيح. ثم يثبت المعلم المعلومة العلمية ةالصَّ وتظهر مكتوبة  ةالصَّ
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لية المكتوبة على الورقة و تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال على شاشة العرض.

المعلم: هل الحوت من ذوات الدم ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء، يسأل .  وتصحيحها

 الحار أم من ذوات الدم البارد؟ من كم حجرة يتكون قلب الحوت؟
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 (11) المهمَّة

 ولودة الثَّدييات/ جميع الط يورالمفهوم البديل:  خلد الماء )منقار البط( من 

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض صورة لخلد الماء  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام  

)منقار البط(. يسأل المعلم عن اسم الكائن الحي الذي بالصورة؟ يعزز المعلم اإلجابة 

حيح  وهي الكنغر ةالصَّ

إلى أي صف من صفوف الفقاريات ينتمي منقار البط؟ على يسأل المعلم األسئلة اآلتية: 

ؤالأن يجيب كل طالب عن  الطُّالبيطلب المعلم من  ؟ منقار البطماذا تتغذى صغار   السُّ

لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة 

إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة  في نفس 

ؤاليسأل المعلم  .الطُّيورر البط من : منقاالطُّالبالمجموعة. اإلجابة المتوقعة من معظم   السُّ

 الطُّيوربمفاهيمهم الموجودة: كيف يكون منقار البط من  الطَّلبةاآلتي لخلق عدم اكتفاء عند 

 وجسمه مغطى بالفرو، وليس مغطى بالريش؟ )عرض صورة منقار البط(

ين أن منقار البط  . يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبالطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

لية، حيث أنها تضع بيضًا وال تلد وتتغذى و اال الثَّديياتوآكل النمل الشوكي يعتبران من 

منقار البيض وهو يخرج من البضة ثم  صغارها من لبن أمها بعد الوالدة، فيظهر صخير

يتغذى من لبن أمه. يقوم الفيديو بإكمال عملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي 

،  ويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث الطَّلبةتتعارض مع األفكار الموجودة لدى 
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حيحبالمعلومة  الطَّلبةيزود  حيحالعلمية . ثم يثبت المعلم المعلومة ةالصَّ وتظهر مكتوبة  ةالصَّ

 على شاشة العرض.

 لية المكتوبة على الورقة وتصحيحهاو تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال

ولفتح مجاالت جديدة من االستقصاء، يسأل المعلم:هل هناك حيوان آخر غير منقار البط 

 لية؟ و اال الثَّديياتمن 
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 (11) المهمَّة

 كاملة النمو وحجمها  مناسب لحجم األم الثَّديياتالمفهوم البديل:  تولد صغار 

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض صورة لكنغر. يسأل  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام  

حيحالمعلم عن اسم الكائن الحي في الصورة؟ يعزز المعلم اإلجابة  وهي خلد الماء  ةالصَّ

 )منقار البط(.

 هل يولد صغير الكنغر مكتمل النمو؟ كم يكون حجمه تقريبًا؟يسأل المعلم األسئلة اآلتية: 

ؤالأن يجيب كل طالب عن  الطُّالبيطلب المعلم من  لوحده ويسجل اجابته على ورقة،  السُّ

ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة اإلجابات 

المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة  في نفس المجموعة. اإلجابة المتوقعة من معظم 

 م.: أن صغيرالكنغر يولد مكتمل النمو ويكون حجمه مناسب لحجم األالطُّالب

ؤاليسأل المعلم  بمفاهيمهم الموجودة: كيف يكون  الطَّلبةاآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

 ز عقلة األصبع؟ او صغير الكنغر مكتمل النمو عند الوالدة، وطوله ال يتج

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين والدة مولود الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

الكنغر وكيف  يكون غير مكتمل النمو وحجمه صغيير جدًا جدًا. يقوم الفيديو بإكمال عملية 

،  الطَّلبةالصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  طَّلبةالويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود  . ثم يثبت ةالصَّ

حيحالمعلم المعلومة العلمية  تعطى الفرصة لكل  وتظهر مكتوبة على شاشة العرض. ةالصَّ
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ولفتح مجاالت جديدة من  لية المكتوبة على الورقة وتصحيحهاو طالب بمراجعة اجابته اال

 الكيسية ؟ الثَّديياتاالستقصاء، يسأل المعلم:هل هناك أمثلة أخرى على 
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 (11) المهمَّة

 الصغيرة كالفئران تتكاثر بالبيض الثَّديياتالمفهوم البديل: 

للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض صورة لفأر. يسأل  الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

حيحالمعلم عن اسم الكائن الحي الذي  في الصورة؟ يعزز المعلم اإلجابة  وهي  ةالصَّ

 )الفأر(.

كبيرة من الثدييات صغيرة الحجم أم من الثدييات يسأل المعلم األسئلة اآلتية: هل الفئران 

أن يجيب كل طالب عن األسئلة  الطُّالبيطلب المعلم من  الحجم؟ كيف تتكاثر الفئران؟

لوحده ويسجل اجابته على ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة 

جابتها، تبين المجموعة اإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة. اإلجابة إ

ؤال: الفأر يبيض.يسأل المعلم الطُّالبالمتوقعة من بعض  اآلتي لخلق عدم اكتفاء عند  السُّ

بمفاهيمهم الموجودة: كيف تتكاثر الفئران بالبيض وأنثى الفأر تمتلك رحم لتتكون فيه  الطَّلبة

 األجنة؟

. يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يبين حالة والدة الطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

ألنثى نوع من أنواع الفئران، ويبين كيف ترضع صغار الفئران من أمهم.  يقوم الفيديو بإكمال 

،  الطَّلبةعملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةاعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود ويس . ثم يثب ِّت ةالصَّ

حيحالمعلم المعلومة العلمية   وتظهر مكتوبة على شاشة العرض. ةالصَّ



219 
 

ولفتح  لية المكتوبة على الورقة وتصحيحها.و تعطى الفرصة لكل طالب بمراجعة اجابته اال

ل المعلم: هل هناك ثدييات ولودة صغيرة الحجم غير مجاالت جديدة من االستقصاء، يسأ

 الفئران؟
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 نسان ليس من الحيواناتالمفهوم البديل: اإل ( 14) المهمَّة
. يسأل إلنسان للموضوع  في مرحلة التوجه عن عرض صور الطُّالبيتم إثارة انتباه واهتمام 

ؤاليسأل المعلم  ماذا تشاهدون في الصورة؟ المعلم اإلنسان من  يعتبر اآلتي: هل السُّ

 ؟الحيوانات

أن يجيب كل طالب عن األسئلة  لوحده ويسجل اجابته على  الطُّالبيطلب المعلم من 

ورقة، ثم يناقش إجابته مع أفراد مجموعته، وتعرض كل مجموعة إجابتها، تبين المجموعة 

: الطُّالباإلجابات المختلفة  التي ظهرت في نفس المجموعة. اإلجابة المتوقعة من بعض 

ؤالسأل المعلم ي الفأر يبيض. بمفاهيمهم الموجودة:  الطَّلبةدم اكتفاء عند اآلتي لخلق ع السُّ

ال يمكن اعتبار اإلنسان من الحيوانات وهو يمتلك عمود فقاري ولديه معظم صفات  كيف

 ؟الثَّدييات

يبين أن اإلنسان من  . يقوم المعلم بعرض مقطع فيديوالطَّلبةتبدأ مرحلة الصراع الذهني عند 

.  يقوم الفيديو بإكمال ،الثَّديياتام وبالتحديد من الحيوانات الفقارية ومن صف رباعية األقد

، الطَّلبةعملية الصراع الذهني حيث يعرض األفكار التي تتعارض مع األفكار الموجودة لدى 

حيحبالمعلومة  الطَّلبةويساعد في إعادة بناء المعرفة العلمية حيث يزود  . ثم يثب ِّت ةالصَّ

حيحالمعلم المعلومة العلمية  تعطى الفرصة لكل  وتظهر مكتوبة على شاشة العرض. ةالصَّ
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ولفتح مجاالت جديدة من  لية المكتوبة على الورقة وتصحيحها.و طالب بمراجعة اجابته اال

 ؟الثَّديياتصفات أخرى لإلنسان تثبت انه من االستقصاء، يسأل المعلم: هل هناك 
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 (5الملحق )

 امتحان تحصيلي في وحدة تنوع الكائنات الحية وتصنيفها

ف  األساسي الث امن الصَّ

 نصفساعة و /ة:________________                        مدة االمتحان: الط الباسم 

 .                                                            1313/   /____التاريخ: 

 ___________________________________:اسم المدرسة

 تعليمات االمتحان:

 .قسمينيتكون االمتحان من  .1

 11-11)الفقرات من  فقرة. 33اختيار من متعدد مكون من ويتضمن سؤال   ل:و القسم اال .1

 خاصة بالمفاهيم البديلة فقط(

ؤال) .اإلنشائي من النوع أسئلة سبعةيتكون من  : الثاني القسم .3 ابع السُّ يتعلق بالمفاهيم  السَّ

 البديلة فقط(

 .ساعة ونصفمدة االمتحان  .1
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ؤال حيح اإلجابة حول دائرة ضع :لواال  الس   :آلتيةا الفقرات من لكل ةالصَّ

 )تذكر( :هو للذبابة المنزليةاالسم العلمي  -1
  Musca domestica   -ب               Domestica musca  -أ
    domestiKa  MusKa -د                Amanita domestica   -ج

 )تفكير( :اسم النوع للقط هو ، Felis catus لقطإذا كان االسم العلمي ل -1
 
 Felis -ب                                          catus-أ
  Catus -د                                    Felis catus  -ج
 
 من الصعوبات التي واجهت العالم لينيوس في تصنيف الكائنات الحية وأدت إلى عجزه عن -1

  )فهم واستيعاب(االستمرار. 
 ها كبيرة جداً إعدادالكائنات الحية  -أ
 الكالميدوموناس يتغذى تغذية غير ذاتية ويتحرك حركة انتقالية -ب
 اليوغلينا تتغذى تغذية ذاتية وتتحرك حركة انتقالية-ج
 الخميرة  تتغذى تغذية ذاتية وال تتحرك حركة انتقالية -د

       
واحفتتكاثر  -4  ((12)تذكر، المفهوم البديل)........................ب الزَّ
واحف   -أ واحفالبيض، ما عدا  -ب     تتكاثر ال الزَّ                     الكبيرة كالتمساح تتكاثر بالوالدة. الزَّ
 الوالدة -د                     البيض-ج

  
 ((11+12المفهوم البديل))تذكر، ........................ ب الثَّديياتتتكاثر  -5
 بالبيض يتكاثران منها نوعان يوجد ولكن الوالدة،-ب                          الوالدة-أ
 الصغيرة كالفئران  بالبيض الثَّدييات ولكن تتكاثر ،الوالدة-البيض                         د -ج
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 :(15 -6) من الفقراتكل حيوان من الحيوانات بينتمي إليها التي مجموعة حددي ال
 
 ((11،المفهوم البديل)واستيعاب فهم) خلد الماء )منقار البط(: -6
                  الطُّيور -ب                                        الثَّدييات- أ
واحف-ج   األسماك -د                                        الزَّ
 
 
 
 ((13،المفهوم البديل)واستيعاب فهم) البطريق: -7
واحف -ب                                    الطُّيور -أ  الزَّ
 الثَّدييات -د                                        األسماك-ج

        
 ((12، المفهوم البديل)واستيعاب فهم) التمساح: -8
واحف -ب                                 البرمائيات -أ  الزَّ
 الطُّيور-د                                       األسماك-ج
 
 ((12، المفهوم البديل )واستيعاب فهم) السلمندر )السمندل(: -1
واحف-البرمائيات                             ب-أ  الزَّ
 الرخويات-د                               األسماك-ج
 
 
 

 ((11، المفهوم البديل)واستيعاب فهم) الجمبري: -11
 الرخويات -لمفصليات                              با-أ
 األسماك-ت                             دالبرمائيا-ج

  

 تمساح

 سلمندر

 بطريق

 خلد الماء

 الجمبري
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لحفاة  -11  ((12،المفهوم البديل)واستيعاب فهم) :الس 
واحف -ب            البرمائيات-أ  الزَّ
لحفاةتعتبر  -د            األسماك-ج واحفالبري ة من  السُّ لحفاة، امَّا الزَّ  المائية فتعتبر من  السُّ

 البرمائيات                           
 
 

 ((11،المفهوم البديل)واستيعاب فهم) الحبَّار: -11
  الرخويات -فالحبار يعيش في الماء                  ب األسماك-أ
 شوكيات -الجلد -د                                      البرمائيات-ج
 
 

 ((12،المفهوم البديل)واستيعاب فهم) الضفدع: -11
واحف- أ  البرمائيات-ب                             الزَّ
 الرخويات -د                              األسماك  -ج
 
 

..... قنديل البحرينتمي  -14  ((13،المفهوم البديل)واستيعاب فهم).... لِّ
 الجوفمعويات - أ
 البرمائيات- ب
                                         األسماك   -ج

 البحار في موجودة لزجة مادة هو بل حيًا، كائناً  ليس البحر قنديل- د
 
 

 ((11،المفهوم البديل)واستيعاب فهم)يعتبر اإلسفنج من...............  -15
 النَّباتات -ب             الحيوانات-أ
 من الصخور الجميلة الموجودة في قاع البحار والمحيطات -الفطريات            د-ج

 قنديل البحر

 االسفنج

 الحبَّار

 الضفدع

 السلحفاة
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 :تناسبه من العبارات اآلتية الخفاش حيوان يستطيع الطيران، ما العبارة التي -16
 ((13+11، المفهوم البديل )واستيعاب فهم) 
 الطُّيورالخفاش من - أ
 صغيرة الحجم الثَّديياتالخفاش من - ب
  الخفاش حيوان غير موجود إال في القصص الخرافية. -ج
 الحجم كبيرة ومنها الحجم صغيرة منها  الحجم، المتنوعة  الثَّدييات من الخفاش -د
 

 حيوان ضخم يعيش في الماء، ويعّد من............الحوت  -17
 ((11، المفهوم البديل )واستيعاب فهم)
 األسماك كبيرة الحجم والتي تتنفس بالخياشيم- أ
 الولودة ويتنفس بواسطة الرئتين الثَّدييات-ب
 الولودة ويتنفس بواسطة الخياشيم الثَّدييات-ج  
 البياضة ويتنفس بواسطة الخياشيم الثَّدييات-د 
 

 ((11، المفهوم البديل)واستيعاب فهم) :" هي"البرمائيات -18
 حيوانات فقارية تعيش في الماء وعلى اليابسة  بغض النظر عن التكاثر ووضع البيض- أ
 أنها تعود الى الماء للتكاثر ووضع البيض إالحيوانات فقارية تعيش على اليابسة، - ب
 أنها تعود الى اليابسة  للتكاثر ووضع البيض إالحيوانات فقارية تعيش في الماء،  -ج
 حيوانات فقارية تعيش في الماء -د
 

 ((11تذكر، المفهوم البديل))للثدييات:  بالنِّّسبةأي من العبارات اآلتية صحيحة  -11
مناسب لحجم مكتملة النمو الجنيني  عند الوالدة وحجمها   الولودة الثَّديياتصغار   تكون - أ

 .األم
 .غير مكتملة لنموها الجنيني ويكون حجمها صغير جداً  الثَّديياتتولد صغار بعض - ب
 .مكتملة لنموها الجنيني ويكون حجمها صغير جداً  الثَّديياتتولد صغار بعض  -ج
 .تتكاثر بالبيض  الثَّدييات-د
 

 الحوت

 الخفاش
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ف واحدة من -11  ((11المفهوم البديل))تذكر، : تعتبر صفة عامة للطيورال  ات اآلتية الصَّ

 من ذوات الدم الحار -ب                              الجسم المغطى بالريش-أ
 قلبها يتكون من أربع حجرات   -الطيران                                            د-ج
 

 ((11)فهم واستيعاب، المفهوم البديل)حشرة؟ ب تواحدة من الحيوانات اآلتية ليس -11
  الجندب -ب                                        العنكبوت-أ      

      
 

  البعوضة -دالنحلة                                            -ج      
     

  
 ((2)تذكر، المفهوم البديل) لصنوبريات؟ل بالنِّّسبةأي من العبارات اآلتية تعتبر صحيحة  -11

 ثمارا مخاريطها اعتبار يمكن ال -ب                              ثماراتعتبر مخاريطها -أ
 المخروط داخل تكون  ثمارها -د            ال يوجد للنباتات معراة البذور مخاريط -ج 
 

)فهم واستيعاب، المفهوم   ب................. الوعائية النَّباتاتفي  عية الخشباو تقوم  -11
 ((2البديل)

 راق.و واألمالح من الجذور إلى االنقل الماء - أ
 راق إلى جميع أجزاء النبات.و من اال الغذاءنقل - ب
 .النبات أجزاء جميع إلى الجذور من الغذاء نقل  -ج
 إلى الجذور راقو اال من واألمالح الماء نقل  -د 

المفهوم )فهم واستيعاب، ؟  مغطاة البذور النَّباتاتأي من المجموعات اآلتية تعتبر أمثلة على  -14
 ((13البديل)

رَّاق -الصنوبر -الصنوبر        ب –الجوز  –السرو - أ  الخوخ           -الد 
 البرتقال-اللوز -بطيخ -اأًلْرز            د  -الصنوبر –السرو  -ج
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 )تذكر( .أهمية اقتصادية، فهو يستخدم في.............. لنبات االسفاغنوم -15
 الحشرية المبيدات صناعة-بالضمادات الطبية-أ
 صناعة األدوية -د               صناعة الجلود           -ج
 

 :البذرية ذوات الفلقتينللنباتات  بالنِّّسبةأي من العبارات اآلتية تعتبر صحيحة   -16

 يتكون جنين البذرة من فلقة واحدة- أ
 مضاعفاتها اوخمسة  اوعدد المحيطات الزهرية لها أربعة - ب
 ذوات الفلقتين  متواز النَّباتاتشكل العروق في  -ج
 تنتهي البادرة في نبات ذوات الفلقتين بورقة واحدة -د
 

  )تذكر( للطحالب؟ بالنِّّسبةأي من العبارات اآلتية صحيحة  -17
 على صبغة الكلوروفيل الحمراء والبنية والذهبية ال تحتوي الطحالب -أ
 الطحالب الخضراء فقط تحتوي على صبغة الكلوروفيل-ب
 تحتوي جميع الطحالب على صبغة الكلوروفيل-ج
 ال تحتوي جميع الطحالب على صبغة الكلورفيل -د
 

  )تذكر( أي من اآلتية التعد من خصائص البكتيريا الخضراء المزرقة؟ -18
 الجو نيتروجين تثبيت يستطيع عضهاب -ب         الفطرياتبعضها يعيش معيشة تكافلية مع  -أ
 الخاليا  وحيدة -د                             ذاتية غيرتتغذى تغذية  -ج
 

 ((1)فهم واستيعاب، المفهوم البديل) ....................لفيروسيعتبر ا -11
 جماداً --بكائنًا حيًا دقيقاً  -أ
 يةحلقة وصل بين الجمادات والكائنات الح -بكتيريا                                 د -ج

 ((1)فهم واستيعاب، المفهوم البديل) يعتبر العفن من:  -11
 ، فهو يتغذى تغذية ذاتية واليتحرك حركة انتقاليةالنَّباتات-ب  مادات، فهو ال يتحرك    الج-أ
 الطحالب، العفن لونه أخضر ويحتوي على صبغة الكلوروفيل                 -د                   الفطريات -ج
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 ((1+1)فهم واستيعاب، المفهوم البديل) ؟للفطريات بالنِّّسبةأي من العبارات اآلتية صحيحة  -11
 وأزهار وسيقان جذور لها الفطريات-ب                          تنتمي الفطريات للنباتات-أ
 ذاتها بحد مملكة الفطريات تعد -دالفطريات بدائية النوى -ج
 

ؤال  ذوات ونباتات واحدة فلقة ذوات نباتات إلى اآلتية النَّباتات صّنف: الثاني الس 
 ((11)تفكير، المفهوم البديل) .فلقتين

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

زاألر    

 نباتات ذوات الفلقة

 الواحدة

 

 ذوات الفلقتيننباتات 

 

صن فال  

 الَوْرد

مان  الرُّ

 الفاصولياء

 التفاح

 البازيالء

 المشمش

 قصب  السُّكر

 الذُّرة

 

 

 

 الَّليمون

 البندورة

 البرتقال

 

 البلُّوط

 البصل
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ؤال  )تفكير(الحيوانات اآلتية إلى المجموعة التي تنتمي إليها.  صّنف: الثالث الس 
 
 
 
 

  
   

 
 
 
 
 

  
 
 

  

 ثدييات طيور زواحف برمائيات أسماك
  

 
 
 
 
 

   

 الطاووس

 الدُّب القطبي

 البوم

 لفقمة

 السَّلمون

 النَّورس

 

 

 

 

 

 

 

 الفقمة

 السَّردين

 الن ِّسر

سد أ

 البحر

 أبو بريص )بريصعة( 

 التونة

 

 الدولفين

 الحرباء

 

 السنجاب الطائر
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 انتهت األسئلة

 بالتوفيق

ؤال  ؟ : هل يمكنك أن تتخيل الفطريات، وترسم صورة لهاالرَّابع الس 

 

ؤال  عن ودافع جابتكإ فسر اإلنسان من الحيوانات؟توافق بأن  : هلالخامس الس 
 ((12)تفكير، المفهوم البديل) .موقفك

...................................................................................... 
..................................................................................... 

 
ؤال ادس الس   ((1)تفكير، المفهوم البديل) . لماذا؟؟ من الكائنات الحية النَّباتاتعتبر ت: هل السَّ
.............................................................................................

.............................................................................................  
ؤال ابع الس   الماء في تعيش الَّتي الحيوانات، "التالية العبارة صحة مدى ما: السَّ
  ؟العبارة هذه من موقفك تدعم نأ لك كيفا "؟ أسماك تعتبر السباحة ويمكنها

.................................................................................
................................................................................ 

 
ؤال عن البكتيريا، وضح وفسر العالقة بين : اعتمادا  على معلوماتك الّثامن الس 

   ((1)تفكير، المفهوم البديل)؟البكتيريا واإلنسان
........................................................................... 

............................................................................ 
 أحدأنواعالبكتيريا ..........................................................................

 ((3)البديلالمفهومطبيق،)ت

(( 31)البديلالمفهومتفكير، )) 


