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The Effectiveness of a Proposed Program Based on Stepanz's Model of Changing the
Alternative Chemical Concepts on the Achievement of Ninth-Grade Students in Jordan
Basil A. Husein*
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_____________________________________________

This quasi-experimental study aimed to investigate the effect of Stepanz' model in changing the alternative
chemical concepts on the achievement of ninth-grade students. The participants of the study were 50 ninth
grade male students who were distributed randomly into two groups: experimental group and control
group. To answer the question of study, data was gathered and analyzed using (T-test). The results showed
that there were statistically significant differences (p. < 0.05). In students mean scores with regards to their
achievement. Those differences were in favor of the students who were taught using Stepanz model. In
light of these results, the researcher recommend adopting Stepanz model in the teaching -learning process
and training in-service teachers and reforming the scientific subjects in accordance with this model. In
addition, the researcher recommends that more researches to be conducted to examine the effect of
Stepanz model in changing the alternative chemical concepts on the achievement of students at different
grade levels and in other subjects.
Keywords: conceptual change, traditional method, alternative concepts, Stepanz model.
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أشﺎرت الﺒﺤوث ﻓﻲ مﺠﺎل الﺘرﺑﻴﺔ الﻌملﻴﺔ خاللل
الﻌقود الﺜلﺛﺔ األخﻴرة إلى أن الطلﺒﺔ ﻳأﺗون إلى
غرﻓﺔ الصف وهم ﻳﺤملالون أﻓﻜﺎرا وﺗصالورات ﻻ
ﺗﺘفق مﻊ مﺎ ﺗوصل إلﻴه الﻌلمالﺎ (Freyberg, 1985
 .)Osborne andوﻳسالالمى مﺜالالل هالال ا الفهالالم غﻴالالر
المﺘفق ﺑﺎلفهم غﻴر الساللﻴم أو الخطالأ أو الفهالم
الﺒدﻳل ،أو الفهم السﺎذج (ملﻜالﺎويFisher, ،7002 ،
 .)1985, Krishnan and Howe, 1994وسﻴسالﺘخدم
ﻓالﻲ ه ا الﺒﺤﺚ مصطلﺢ الفهالم الﺒالدﻳل للدﻻلالﺔ
ﻋلى ﻓهم الطلﺒﺔ غﻴر المﺘفق مﻊ األﻓﻜﺎر الﻌلمﻴﺔ
المقﺒولﺔ من مﺠﺘمﻊ الﻌلمﺎ  .وﺗﺘصف المفالﺎهﻴم
الﺒدﻳلالالﺔ ﺑأنهالالﺎ مقﺎومالالﺔ للﺘغﻴﻴالالر ،ﻭﺗﺒقالالى ﺩﺍﺌمﺔ،
ﻭﻴصﻌﺏ ﺘﻌﺩﻴلهﺎ ﺣﺘى مﻊ الﺘدرﻳس المصمم له ه
الغﺎﻳﺔ وألن المﻌرﻓﺔ الﺠدﻳدة ﺗرﺗﺒط مﻊ الﺒنﻴالﺔ
المﻌرﻓﻴﺔ السالﺎﺑقﺔ لالدى الفالرد ،ﻓالنن المفالﺎهﻴم
الﺒدﻳلﺔ ﺗؤﺛر ﻓالﻲ الالﺘﻌلم اللﺣالق ،وﺗﺠﻌالل مالن
الصﻌوﺑﺔ رؤﻳﺔ المﺘﻌلم الصورة الﻜﺎملﺔ الشالﺎملﺔ،
أي إدراك الالالرواﺑط ﺑالالﻴن المفالالﺎهﻴم والمﺒالالﺎدئ
الﻌلمﻴﺔ ،وﺗطﺒﻴقهﺎ ﺑصورة ذات مﻌنى ﻓﻲ الﺤﻴالﺎة
الﻴومﻴﺔ (الخوالدة.) 7002 ،
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹشﺎﺭﺓ ﺇلى ﺃﻥ الﻌدﻳد مﻥ منﺎهﺞ الﻌلالوم
الﺤﺎلﻴﺔ المطورة وﻓق مشالروع ﺗطالوﻳر ﺍلﺘﻌلﻴﻡ
نﺤﻭ اﻻقﺘصالالالالالﺎد ﺍلمﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍألﺭﺩﻥ ((EREFKE
وال ي سﻌﺖ وزارة الﺘرﺑﻴﺔ والﺘﻌلﻴم إلى ﺗنفﻴال ه
من ﻋﺎم  7002وﺣﺘى ﻋالﺎم  7003اسالﺘﺠﺎﺑﺔ لنﺘالﺎ ﺞ
اﻻخﺘﺒالﺎرات الدولﻴالﺔ وسالﻌﻴﺎ ورا سالد الﺜغالرات
ورﻓﻊ مسﺘوى الﺘﺤصﻴل ﻋنالد الطلﺒالﺔ .ونﺘﻴﺠالﺔ
له ا المشروع ظهر ﺗﺤسن ملﺤالوظ ﻓالﻲ نﺘالﺎ ﺞ
الطلﺒﺔ ﻋلى اﻻخﺘﺒﺎر الدولﻲ  TIMSSالال ي ﻋقالد
ﻓﻲ ﻋﺎم  7002وﺣصل ﻓﻴاله األردن ﻋلالى المرﺗﺒالﺔ
الﺜﺎنﻴالالﺔ ﻋرﺑﻴالالﺎ إﻻ أن نﺘالالﺎ ﺞ اﻻخﺘﺒالالﺎر الالالدولﻲ
 TIMSSال ي ﻋقد ﻓﻲ ﻋﺎم  7022ﺗﺒﻴن ﺗراﺟﻌًﺎ ﻓالﻲ
مﺘوسط أدا الطلﺒﺔ ﻓﻲ الﻌلوم مقﺎرنﺔ مﻊ نﺘالﺎ ﺞ
اخﺘﺒﺎر .)TIMSS, 2011( 7002
والنظرة الﺤدﻳﺜﺔ إلى طﺒﻴﻌﺔ الﻌلم وﺑنﻴﺘه ،ﺟﻌل
اﻹلمالﺎم ﺑﺠئ ﻴالﺎت المﻌرﻓالﺔ والﺤقالﺎ ق الﻌلمﻴالﺔ
صﻌﺒﺎ .ﺣﻴﺚ أدى ذلك إلى اهﺘمﺎم ﻋلمﺎ الﺘرﺑﻴﺔ
ﺑﺘﺤسﻴن ﻋملﻴﺔ الالﺘﻌلم والﺘﻌلالﻴم والﺒﺤالﺚ ﻋالن
اسﺘراﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗدرﻳسﻴﺔ ﺗسﺎﻋد ﻋلى اﻻنﺘقﺎل مالن

الﺘﻌلم الﺘقلﻴدي إلى الﺘﻌلم ذي المﻌنى ،والﺤﺎﺟﺔ
إلى ﺗطﺒﻴق األسالﺎلﻴﺐ الﺘدرﻳسالﻴﺔ الﺤدﻳﺜالﺔ ﻓالﻲ
ﺗقدﻳم المفﺎهﻴم للطلﺒﺔ لمواكﺒﺔ الﺘطورات الﺘﻲ
ﺗﺤدث ﻓﻲ هال ا الﻌصالر الال ي ﻳﺘسالم ﺑﺎﻻنفﺠالﺎر
المﻌرﻓالالﻲ والﺘﻜنولالالوﺟﻲ ،وأصالالﺒﺢ مالالن أهالالدا
الﺘرﺑﻴﺔ الﻌلمﻴﺔ .لﻴدرك الﺘرﺑوﻳالون وكالل مالن
ﻳﻌمل ﻓﻲ مﺠﺎل ﺗدرﻳس الﻌلالوم ﺑالأن أسﺎسالﻴﺎت
المﻌرﻓﺔ هﻲ إﺣدى الﺤلول الﺘﻲ قد ﺗﻜون ﻓﻌﺎلﺔ
ﺟالداً لمواﺟهالﺔ ﺗﺤالدﻳﺎت الﻌصالر والﺒﻌالد ﻋالن
الﺠئ ﻴﺎت ،كمﺎ أن ﻓهم أسﺎسﻴﺎت الﻌلالم ﻳﻌﺘمالد
أسﺎسﺎً ﻋلى المفﺎهﻴم الﺘﻲ ﺗشالﻜل هال ه المﻌرﻓالﺔ
وﺗسﺎﻋد ﻓﻲ ﺣل المشﻜلت وﻓهمهﺎ الﺘﻲ ﺗﻌﺘرض
الفرد ﻓﻲ مواقف ﺣﻴﺎﺗه الﻴومﻴﺔ (الفﺎلﺢ.)7002 ،
ومالالن المﻌالالرو أن مﺒﺤالالﺚ الﻜﻴمﻴالالﺎ مالالن
الموضالالوﻋﺎت الصالالﻌﺒﺔ ﻓﻲ المرﺣلالالﺔ الﺜﺎنوﻳالالﺔ.
وﻳواﺟه مﻌظم الطلﺒﺔ صﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻓهم المفﺎهﻴم
األسﺎسﻴﺔ ﻓﻲ الﻜﻴمﻴﺎ ( Kavanaugh and Moomaw,
 ,) 1981وﻳشﻴر األدب الﺒﺤﺜﻲ ﺣول ﻓهالم الطلﺒالﺔ
للمفﺎهﻴم األسﺎسﻴﺔ ﻓﻲ الﻜﻴمﻴﺎ إلى وﺟود الﻌدﻳد
من المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ ,ومن ه ه المفﺎهﻴم مفهوم
اﻻﺗالئان الﻜﻴمﻴالﺎ ﻲ ( ,) Banerjee, 1991والﺘفﺎﻋالل
الﻜﻴمﻴﺎ ﻲ ( ،) Barker and Millar, 1999ﻭﺍلﺤمﻭﺽ
ﻭﺍلقﻭﺍﻋﺩ (.)Ross and Munby, 1991
وﻳلﺣالال أن مﻌظالالم الموضالالوﻋﺎت الﺘالالﻲ ﻳﺤمالالل
الطلﺒﺔ ﺣولهالﺎ مفالﺎهﻴم ﺑدﻳلالﺔ ﺗﻌالد موضالوﻋﺎت
أسﺎسﻴﺔ ومﺘراﺑطﺔ لالﺘﻌلم المﻌرﻓالﺔ الﻜﻴمﻴﺎ ﻴالﺔ.
ومن المفﺎهﻴم األسﺎسﻴﺔ ﻓﻲ ه ا المﺠﺎل مفهومالﺎ
الﺤموض والقواﻋد؛ ﺇﺫ ﻳرﺗﺒط ه ان المفهومالﺎن
ﺑﺎلﻌدﻳد من المفﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴالﺔ األخالرى ،مﺜالل
طﺒﻴﻌﺔ المالﺎدة ،واﻻﺗالئان الﻜﻴمﻴالﺎ ﻲ ،والﺘفﺎﻋالل
الﻜﻴمﻴﺎ ﻲ ،ومﻴﻜﺎنﻴﻜﻴﺔ الﺘفﺎﻋل ،والمﺤﺎلﻴل.
وﻳؤكد الﺘرﺑوﻳون الﻌلمﻴون ﻋلالى أن المفالﺎهﻴم
الﻌلمﻴﺔ مﺘغﻴرة ومسﺘمرة ﻓﻲ نموهالﺎ وﺗﻜوﻳنهالﺎ
ﻓهالالﻲ ﺗﺘفالالﺎوت ﺑشالالﻜل ﺗالالدرﻳﺠﻲ ﻓالالﻲ صالالﻌوﺑﺘهﺎ
وﺗﻌقﻴدهﺎ من مرﺣلﺔ ﺗﻌلﻴمﻴﺔ إلى أخرى ،ﻓنمالو
المﻌرﻓﺔ الﻌلمﻴﺔ نفسهﺎ ونضﺞ الفالرد ﺑﻴولوﺟﻴالﺎ
وﻓﻜرﻳالالﺎ ﺑﺎﻹضالالﺎﻓﺔ إلالالى خﺒراﺗالاله المﺘئاﻳالالدة
والمﺘراكمﺔ ﻳؤدي إلالى ﺗطالور ونمالو المفهالوم
الﻌلمﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ أن هال ه المفالﺎهﻴم الﻌلمﻴالﺔ مالن
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المﻜونالﺎت المﻌرﻓﻴالالﺔ األسﺎسالالﻴﺔ للﻌلالالم (زﻳﺘالالون،
.)2431
وﻳرى ﻋفﺎنه ( )7002أن الﺘغﻴالر المفالﺎهﻴمﻲ هالو
ﻋملﻴﺔ ذهنﻴﺔ ﺗﺤدث ﻋندمﺎ ﻳﺘلقى المﺘﻌلم خﺒرات
أو مﻌﺎر مﻌﻴنﺔ ﻻ ﺗﺘفق مﻊ المفﺎهﻴم الموﺟودة
لدﻳه ،ﻓﺘﺤدث ﻋملﻴﺔ ﺗوازن أو ﺗواﻓق ﺑﻴن مﺎ هالو
مﻜﺘسﺐ من مفﺎهﻴم ومﺎ هو مﻌطى مالن مﻌالﺎر
ﻓنذا كﺎنﺖ هنﺎك اخﺘلﻓﺎت واضﺤﺔ ﺑﻴن المفﺎهﻴم
المﻜﺘسﺒﺔ والمﻌﺎر المﻌطﺎة ،ﻓالنن المالﺘﻌلم ﻓالﻲ
ه ه الﺤﺎلﺔ ﻳﻜﺘسالﺐ مفالﺎهﻴم ﺟدﻳالدة لهالﺎ إطالﺎر
مخﺘلف ﻋن طﺎﺑﻊ المفﺎهﻴم المﻜﺘسﺒﺔ ﻓنقول ﺑأن
المﺘﻌلم ﺣدث له ﺗغﻴر مفﺎهﻴمﻲ.
وﻳﻌرﻓه المالومنﻲ والشالنﺎو واﺑالو هالوﻻ ()7002
ﺑأنه الﻌملﻴﺔ الﺘﻲ ﻳﺘم ﻓﻴهﺎ الﺘخلﻲ ﻋن المفﺎهﻴم
الﺒدﻳلﺔ الموﺟودة لدى الطلﺒالﺔ ،وﻳﻌﺘقالدون أنهالﺎ
صالالﺤﻴﺤﺔ لﺘفسالالﻴر الظالالواهر الﻜونﻴالالﺔ ،وﺑنالالﺎ
ﺗﺒرﻳرات ﻋلمﻴﺔ صﺤﻴﺤﺔ.
ه ا ،وﺗﻌﺘمد اسﺘراﺗﺠﻴﺎت الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ
ونمﺎذﺟه ﻋلى الفلسفﺔ الﺒنﺎ ﻴﺔ الﺘﻲ نﺎدت ﺑﺎلﺘﻌلم
من أﺟل الفهم وضرورة أن ﻳﺒنﻲ المﺘﻌلم مﻌرﻓﺘه
ﺑنفسه ﻋن طرﻳق الفهم ،ﺛم ﺗﻌرﻳفه ﺑأﻓﻜﺎره
ومﻌﺘقداﺗه الﻌلمﻴﺔ الﺘﻲ اسﺘنﺘﺠهﺎ ﺣول أي
موضوع ﻋلمﻲ قﺒل أن ﻳﺒدأ ﺑﺘﻌلم ذلك
الموضوع ,ﺛم ﺗﺘوﺟه اﻻسﺘراﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌد ذلك إلى
ﺗقﻴﻴم ﺗلك األﻓﻜﺎر والمﻌﺘقدات وذلك ﺑﺎخﺘﺒﺎر
ﻓﺎﻋلﻴﺘهﺎ ﻓﻲ ﺗفسﻴر الظواهر المرﺗﺒطﺔ ﺑ لك
الموضوع ،ومن ﺛم الﺘوﺟه ﻹﻋﺎدة ﺑنﺎ ﺗلك
األﻓﻜﺎر والمﻌﺘقدات والمفﺎهﻴم ﻓﻲ ضو المﻌرﻓﺔ
السلﻴمﺔ المقﺒولﺔ ﻋلمﻴﺎ .وﻳﺘطلﺐ ه ا أن ﺗﻜون
مﻌرﻓﺔ المﺘﻌلم السﺎﺑقﺔ نقﻴﺔ من األخطﺎ
المفﺎهﻴمﻴﺔ ﺣﺘى ﻻ ﺗﺘﻌمق ه ه األخطﺎ وﻳصﺒﺢ
من الصﻌﺐ ﺗغﻴﻴرهﺎ ألنه إذا كﺎنﺖ المﻌرﻓﺔ
السﺎﺑقﺔ مشوشﺔ وغﻴر سلﻴمﺔ ،ﻓﺎن الﺒنﺎ المﻌرﻓﻲ
ﺑأكمله سﻴﻜون هئﻳل ،ول لك ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜون
أسلوب الﺘدرﻳس موﺟهﺎ نﺤو ﺗﻜوﻳن وصقل
المفﺎهﻴم الﻌلمﻴﺔ لدى المﺘﻌلمﻴن كمﺎ ﻓﻲ نموذج
ﺑوسنر  ،Posnerونموذج سﺘﻴﺒﺎنئ Stepanzﻓﻲ
الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ (زﻳﺘون.)7002 ،

باشل حصني

وﻳرى سﺘﻴﺒﺎنئ ال ي هو مﺤور ه ه الدراسﺔ أن
اسﺘراﺗﻴﺠﻴﺎت الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ من طرا ق
الﺘدرﻳس المهمﺔ الﺘﻲ ﺗسﺎﻋد ﻓﻲ ﺗئوﻳد الطلﺒﺔ
ﺑﺎلمهﺎرات اللزمﺔ للﺒﺤﺚ ﻋن المﻌرﻓﺔ
واكﺘسﺎﺑهﺎ ،وقد ظهر نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ كرد ﻓﻌل
لطرا ق الﺘدرﻳس الﺘقلﻴدﻳﺔ الﺘﻲ همشﺖ دور
المﺘﻌلم ،وﻋدﺗه مﺠرد مﺘلق للمﻌلومﺔ ،وﻻ ﻳﺘﻌدى
دوره من خللهﺎ إﻻ ﺗنفﻴ خطوات النشﺎط خطوة
خطوة ،أمﺎ نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ ﻓﻴهد إلى ﺗفﻌﻴل دور
المﺘﻌلم ،والﺘﺤول من الﺘﻌلﻴم المﺘمركئ ﺣول
المﻌلم إلى الﺘﻌلم المﺘمركئ ﺣول المﺘﻌلم،
وﻳﺘﻴﺢ للمﺘﻌلم ﻓرصﺔ ممﺎرسﺔ دور الﻌﺎلم
والﺒﺎﺣﺚ ،وه ا النوع من الﺘﻌلم ﻳمﻜن أن ﻳﺘﺤقق
ﻋندمﺎ ﺗﺘوﻓر خﺒرات ﺗﺘﺤدى ﺑشﻜل مﺒﺎشر مفﺎهﻴم
المﺘﻌلمﻴن السطﺤﻴﺔ والﺒسﻴطﺔ .ﻓﺎلمﺘﻌلمون ﻓﻲ
ه ه المﻌلومﺎت السﺎﺑقﺔ ،ﻳنشأ لدﻳهم ﻋدم الﺘوازن،
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜون مﺘﻌﺎرضﺔ نوﻋﺎ مﺎ مﻊ مشﺎﻋرهم
وخﺒراﺗهم وﻳﻜون الﺘﻌلم ﺑل مﻌنى ،ﻓﺘخلق لدى
المﺘﻌلم الرغﺒﺔ أو الﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة الﺘوازن
والداﻓﻌﻴﺔ للﺘﻌلم .ﻓﺎلﺘﻌلم ﻋملﻴﺔ مﻌقدة ،ﻓهو
ﺑﺤﺎﺟﺔ إلى وقﺖ كﺎ  ،لمﺎ ﺑﻴن المﺘﻌلمﻴن من
ﻓوارو ﻓردﻳﺔ ،ﺗﺠﻌلهم ﻳﺘﻌلمون ﺑشﻜل مخﺘلف ،ل ا
ﻳﺠﺐ أن ﺗوﻓر ﺑﻴﺌﺔ للﺘﻌلم غنﻴﺔ ومﺘنوﻋﺔ لﺘوﻓر
أسﺎلﻴﺐ الﺘﻌلم المخﺘلفﺔ الﺘﻲ ﻳأﺗﻲ ﺑهﺎ المﺘﻌلمون
إلى صفوﻓهم (.)Stepanz, 2008
ﺗم ﺗصمﻴم نموذج الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ
) Conceptual Change Model (CCMﺑداﻳﺔ
كطرﻳقﺔ لﺘدرﻳس الﻌلوم واسﺘخدم ﻓﻴمﺎ ﺑﻌد
طرﻳقﺔ لﺘدرﻳس الرﻳﺎضﻴﺎت .إن مﺤور ه ا
النموذج هو المﺘﻌلم وﻳطﺒق ه ا النموذج ﻋلى
ﻋدد من المراﺣل ،ﺣﻴﺚ ﺗم ﺗخصﻴص كل مرﺣلﺔ
لوصف النشﺎط المﻌرﻓﻲ للمﺘﻌلم خلل ﺗلك
المرﺣلﺔ .وﺗخﺘلف أدوار المﻌلم والطﺎلﺐ ﻓﻲ ه ا
النموذج ﺗمﺎمﺎ ﻋن أدوارهم ﻓﻲ نمﺎذج الﺘدرﻳس
الﺘقلﻴدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳقوم المﻌلم ﺑﺘسهﻴل خﺒرات
الﺘﻌلم ﺑدﻻ من ﻋرض وﺗفسﻴر اﻹﺟرا ات
والمﻌلومﺎت ،وﻳﺘﻴﺢ للطﺎلﺐ ﻓرصﺔ الﺘﺤدي
ومواﺟهﺔ ﺗصوراﺗه السﺎﺑقﺔ ﻋن طرﻳق الﺒﺤﺚ
واﻻسﺘقصﺎ الفﺎﻋل ( Stepanz and Schmidt,
 .)2009وﻳوﻓر نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ Stepanz,

) )1994للمﺘﻌلمﻴن ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌلﻴمﻴﺔ ﺗﺤفئهم ﻋلى
مواﺟهﺔ مفﺎهﻴمهم ومﻌﺘقداﺗهم السﺎﺑقﺔ ،ومفﺎهﻴم
ومﻌﺘقدات زمل هم السﺎﺑقﺔ أﻳضﺎ ،ﺛم إﻳﺠﺎد
الﺤلول وﺗصوﻳﺐ المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ لدى الطلﺒﺔ.

لمراﺟﻌﺔ المﺤﺘوى وإﻋﺎدة الﺘدرﻳس المسﺘمر
للمﺤﺘوى ،وﻳﺘمﺘﻊ الطلب ﺑﺎلفرصﺔ للﺘفﺎﻋل،
وﻳئداد مسﺘوى الﺘفﺎﻋل ﻓﻲ غرﻓﺔ الصف الﺘﻲ
ﺗسﺘخدم نموذج الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ.

وﻳقدم (زﻳﺘون )7002 ،ﺗوضﻴﺤﺎت ومﻌلومﺎت
إضﺎﻓﻴﺔ ﻋند اسﺘخدام وﺗطﺒﻴق نموذج الﺘغﻴر
المفﺎهﻴمﻲ سﺘﻴﺒﺎنئ  ،Stepanzوﺟدول  2ﻳمﺜل
المراﺣل السﺖ لنموذج سﺘﻴﺒﺎنئ.

وﻳﺘفق نمالوذج الﺘغﻴالر المفالﺎهﻴمﻲ ) (CCMمالﻊ
خصﺎ ص اﻻسﺘقصﺎ ) ،)NRC, 1996( (NSESإذ
إن اﻻسﺘقصﺎ ﻳﻌد من طرا ق الﺘالدرﻳس المهمالﺔ
الﺘﻲ ﺗسﺎﻋد ﻓﻲ ﺗئوﻳد الطلﺒﺔ ﺑﺎلمهﺎرات اللزمﺔ
للﺒﺤﺚ ﻋن المﻌرﻓﺔ واكﺘسﺎﺑهﺎ ،ﺗﺤظى مهالﺎرات
اﻻسﺘقصﺎ ﺑﺎهﺘمﺎم ﺑالﺎل ﻓالﻲ المﺠﺘمالﻊ الﻌلمالﻲ
والﺘرﺑوي ،كونهالﺎ وسالﻴلﺔ ﻻسالﺘمرارﻳﺔ ﻋملﻴالﺔ
الﺘﻌلم ) (Stepanz and Schmidt, 2009كمﺎ
ﻳﺒﻴن ﺟدول  7ذلك.

وﻳرى سﺘﻴﺒﺎنئ) )Stepanz, 2008أن اسﺘخدام
نموذج الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ ،ﻻ ﻳﺘطلﺐ ﺑﺎلضرورة
وقﺘﺎ أكﺜر من النمﺎذج الﺘقلﻴدﻳﺔ .وﻓﻲ الواقﻊ،
ﻓنن ﻋمق الفهم ال ي ﻳﺘم ﺗطوﻳره من قﺒل
المﺘﻌلمﻴن ﻳؤدي إلى خفض الوقﺖ اللزم ﻋﺎدة
جدول 1

المراحل الست لنموذج ستيبانز
م

المرحلة

1

االلتزام

2

عرض

3

مواجية

4

تمثل

5

توسيع

6

الذىاب وراء

بالنواتج

توضيحات ومعلومات إضافية
-

يطرح المعمم سؤاالً أو يطمب من طالبو أن يتنبؤوا حول النواتج (المخرجات) ،واعطاء التفسيرات لذلك.

-

يقوم الطمبة بتحديد وتسجيل األسباب وراء أفكارىم.

-

المعتقدات

المعتقدات

المفيوم

المفيوم

المفيوم

يشجع المعمم طالبو عمى االلتزام والتعيد بالنواتج أو المخرجات.

وعي الطمبة لمفاىيميم السابقة حول (المفيوم) من خالل التفكير بو ،ثم عمل تنبؤات (وااللتزام بنواتج) قبل

أن تبدأ أية فعاليات أو أنشطة عممية.

-

يمكن لممعمم أن يسأل كل طالب بمشاركة أفكاره مع أعضاء الجماعة اآلخرين بحيث توفر ىذه المشاركة

-

عرض الطمبة لمعتقداتيم من خالل المشاركة مع مجموعات تعاونية صغيره في البداية ،ثم مع طمبة الصف

-

أفكار ويطرح أسئمة تثير فضول الطمبة.
يعرض المعمم
اً

-

الفرصة لجميع الطمبة والمعممين لمحصول عمى صورة لوجيات النظر المختمفة في الصف.
بأكممو ،ولكي يكونوا عمى وعي لمعتقدات وأفكار زمالئيم الطمبة اآلخرين حول (المفيوم).
يصبح الطمبة فضوليين لمعرفة ما إذا كان تفكيرىم صحيحا.

مواجية الطمبة ألفكارىم ومعتقداتيم من خالل اختبارىا ومناقشتيا في مجموعات صغيره.

يمكن لممعمم أن يطرح أسئمة أو يقود الطمبة بسالسة من خالل مالحظاتيم ومناقشاتيم ألن يبدأوا بالتفكير

بكيف ،و(لماذا؟) بعد المالحظات.

حل الطمبة لالختالف الذىني (إن وجد) بين أفكارىم (اعتمادا عمى المفاىيم المسبقة المعمنة والمناقشة
الصفية) ومالحظاتيم ،وبالتالي) تبنى(وتمثل المفيوم الجديد ومواءمتو.

من غير المتوقع أن يتخمى جميع الطمبة عن كامل مفاىيميم السابقة ،ويقتنعوا بأفكارىم الجديدة بسيولة.

تشجيع الطمبة عمى أن يقدموا األمثمة الخاصة بيم ليبينوا فييا كيف أن المفيوم يتصل بمواقف معينة لدييم،
وىذا يعطي الطمبة أو يزودىم بالفرصة ألن يوسعوا المفيوم.

-

قيام الطمبة بتوسعة المفيوم من خالل المحاولة لعمل ارتباطات أو عالقات بين المفيوم الذي تم تعممو في

-

تشجيع الطمبة لمذىاب وراء المفيوم ،كأن يتابعوا األسئمة اإلضافية ،والمشكالت أو المشروعات التي

-

يخرج الطمبة في ىذه المرحمة بأسئمة خاصة بيم تساعدىم عمى التفكير ألبعد من حدود الدرس بحيث يمكن

الصف ومواقف أخرى بما فييا حياتيم اليومية.
اختاروىا وذات عالقة بالمفيوم.

استخدام األسئمة الجديدة في االكتشاف الصفي.
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فاعلية برنامج مقرتح مبين على منوذج شتيبانس يف تغيري املفاهيه الكينيائية البديلة على حتصيل طالب الصف التاشع األشاشي يف األردن
باشل حصني
جدول2

توافق نموذج التغير المفاهيمي ( )CCMمع الخصائص األساسية لالستقصاء
الخصائص األساسية لالستقصاء
يتم انشغال المتعمم بتوجيو سؤال لو ذي توجو

عممي

يتم إعطاء المتعمم األولوية لمدليل في اإلجابة
عن السؤال

نموذج التغير المفاهيمي
مراحل نموذج التغير المفاىيمي األولى والثانية

االلتزام بالنواتج :يحمل المتعمم سؤال مشكمة عممية.

عرض المعتقدات :يناقش ويشترك المتعمم بأفكاره مع زمالئو في الصف.
المرحمة الثالثة من نموذج التغير المفاىيمي

مواجية المعتقدات :يفحص المتعمم أفكاره من خالل النشاطات التجريبية أو البحث-والمشاىدات -وجمع البيانات-
ومراجعة المعمومات والمعارف العممية لبحث المساعدة في بحث السؤال والمشكمة

يحاول المتعمم صياغة وكتابة التفسيرات من

المرحمة ال اربعة من نموذج التغير المفاىيمي

يقوم المتعمم بربط المعمومات بطريقة عممية

المرحمة الخامسة من نموذج التغير المفاىيمي

الدليل

يتواصل المتعمم بالتفسيرات ويبررىا

تمثل المفيوم :يحمل المتعمم ويجمع البيانات ويطور تفسيرات تعتمد عمى نتائج االستقصاء.
توسيع المفيوم :يقوم المتعمم بعمل روابط مع حاالت أخرى من خالل خبرات الحياة-النظريات واألدبيات العممية-
ومعارف أخرى.

المرحمة الرابعة والخامسة والسادسة من نموذج التغير المفاىيمي

تمثل المفيوم :يفسر المتعمم ويبرر باالشتراك مع زمالئو في الصف.

توسيع المفيوم :يستطمع المتعمم األدلة والتفسيرات ويربطيا مع حاالت أخرى.
الذىاب وراء المفيوم :يطور المتعمم أسئمة جديدة لمبحث.

ﻳنظر لموضوع الﺘغﻴر المفالﺎهﻴمﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒالﺎره مالن
الموضوﻋﺎت الﺘﻲ ﺣﺎزت ﻋلى اهﺘمﺎم الﻌدﻳالد مالن
الﺘرﺑوﻳﻴن وﻋلمﺎ النفس المﻌرﻓﻴﻴن ﻓالﻲ الﻌصالر
الﺤدﻳﺚ ،ﻓقﺎموا ﺑﺎلﻌدﻳد من الدراسﺎت الﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ
ﻓﻴه من ﺟوانﺐ مﺘﻌددة .ﻓقد أﺟرى ﺒﺭهﻡ ()2442
دراسﺔ ﺑﺤﺜالﺖ ﻓالﻲ ﺃﺜﺭ ﺍسﺘخﺩﺍﻡ نمﻭﺫﺝ ﻭﻴﺘلﻲ ﻓﻲ
ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍلﺘغﻴﻴﺭ ﺍلمفﺎهﻴمﻲ لﺩﻯ ﻁلﺒﺔ ﺍلصﻑ ﺍألﻭل
ﺍلﺜﺎنﻭﻱ ﺍلﻌلمﻲ لمفﺎهﻴﻡ ﺍلﺤمالالالالالالوض ﻭﺍلقﻭﺍﻋﺩ
ﻭﺍﺤﺘفﺎﻅهﻡ ﺒهﺫﺍ ﺍلﺘغﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍلفهﻡ .كمالالﺎ هالالدﻓﺖ
الدراسالالﺔ إلالالى ﺗﺤدﻳالالد أشالالﻜﺎل الفهالالم لمفهالالومﻲ
الﺤمالالض والقﺎﻋالالدة ﻭﺍلمفﺎهﻴﻡ ﺍلمالالالﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒهمﺎ
ﻭﺍلشﺎﺌالالالالﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻁلﺏ هﺫﺍ ﺍلصالالالالالﻑ قﺒل ﺍلﺒﺩ
ﺒﺎلمالﻌﺎلﺠﺔ ﺍلﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ،وﺗﻜونﺖ ﻋﻴنﺔ الدراسﺔ من
 16طﺎلﺒﺎً مالن طاللب مدرسالﺔ المفالرو الﺜﺎنوﻳالﺔ
األولالالى للﺒنالالﻴن .ﺗالالم ﺗﻌﻴالالﻴن شالالﻌﺒﺘﻴن ﻋشالالوا ﻴﺎً،
إﺣداهمﺎ مﺠموﻋﺔ ﺗﺠرﻳﺒﻴالﺔ  27طﺎلﺒالﺎً واألخالرى
مﺠموﻋﺔ ضﺎﺑطﺔ  27طﺎلﺒالﺎً .ﺑﺤﻴالﺚ اسالﺘخدمﺖ
الطرﻳقالالﺔ الﺒنﺎ ﻴالالﺔ مالالﻊ المﺠموﻋالالﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴالالﺔ،
واسالالﺘخدمﺖ طرﻳقالالﺔ الﺘالالدرﻳس الﺘقلﻴدﻳالالﺔ مالالﻊ
المﺠموﻋالالﺔ الضالالﺎﺑطﺔ .واسالالﺘخدم ﻓالالﻲ الدراسالالﺔ
اخﺘﺒﺎر ﺗﺤصالﻴلﻲ لقﻴالﺎس مسالﺘوى ﻓهالم مفالﺎهﻴم
األﺣمﺎض والقواﻋد ،ﻭﺃﻅهﺭﺕ نﺘﺎﺌﺞ هﺫﻩ ﺍلﺩﺭﺍسﺔ
شﻴﻭﻉ ﺍألخﻁﺎ ﺍلمفﺎهﻴمﻴﺔ ﻓﻲ ﻋشﺭﺓ مﻥ مفﺎهﻴﻡ
الﺤمالالالالالالالوض ﻭﺍلقﻭﺍﻋﺩ ﺒنسﺒﺔ  %20مﻥ ﻁلﺏ
مﺠمﻭﻋﺘﻲ ﺍلﺩﺭﺍسﺔ قﺒل ﺍلمﻌﺎلﺠﺔ ﺍلﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ .كمﺎ

ﺃﻅهالالالالﺭﺕ نﺘﺎﺌالالالالﺞ ﺍلﺩﺭﺍسﺔ ﺃﻴضالالالالﺎ ﺃﻥ لﻁﺭﻴقﺔ
ﺍلﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍلمسﺘخﺩمﺔ أﺛراً ذا دﻻلﺔ إﺣصالﺎ ﻴﺔ 0,02
>ﺡ ﻓﻲ اﺣﺘفﺎظ الطلﺒﺔ ﺑه ا الﺘغﻴﻴر ﻓﻲ مفﺎهﻴم
الﺤموض والقواﻋد لصﺎلﺢ المﺠموﻋﺔ ﺍلﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ.
وأﺟرى اﻳرلمﺎز ( )Eryilmaz, 2002دراسﺔ ﺣول
أﺛر منﺎقشﺔ الفهم الﺒﻴﺘﻲ (ﻓهم الوظﺎ ف الﺒﻴﺘﻴالﺔ)
والﺘغﻴالالر المفالالﺎهﻴمﻲ ﻋلالالى األخطالالﺎ المفﺎهﻴمﻴالالﺔ
والﺘﺤصالالﻴل لالالدى الطلﺒالالﺔ ﻓالالﻲ مفهالالومﻲ القالالوة
والﺤركﺔ ﻓﻲ مﺒﺤﺚ الفﻴئﻳﺎ  .وقد اشﺘملﺖ ﻋﻴنﺔ
الدراسﺔ ﻋلى  1مﻌلمﻴن ﻳدرسالون  241طﺎلﺒالﺎ ﻓالﻲ
الصفﻴن الﺤﺎدي ﻋشر والﺜﺎنﻲ ﻋشالر ﻓالﻲ مالدارس
ﻓلورﻳدا الﺜﺎنوﻳﺔ الﺤﻜومﻴﺔ والخﺎصالﺔ  /أمرﻳﻜالﺎ.
وقد ﺗم ﺗدرﻳسهم مفهومﻲ القوة والﺤركﺔ لمدة
 3أسﺎﺑﻴﻊ ،وﺗم اسالﺘخدام اخﺘﺒالﺎر قﺒلالﻲ واخﺘﺒالﺎر
ﺑﻌدي .وقد أظهالرت النﺘالﺎ ﺞ أن منﺎقشالﺔ الﺘغﻴالر
المفﺎهﻴمﻲ لدى الطلﺒﺔ له أﺛر اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗقلﻴالل
ﻋدد األخطالﺎ المفﺎهﻴمﻴالﺔ لالدى الطلﺒالﺔ ،وﻋلالى
ﺗﺤسﻴن ﺗﺤصالﻴلهم ﻓالﻲ المفالﺎهﻴم الﻌلمﻴالﺔ الﺘالﻲ
ﺗﻌلموهﺎ.
وﻓﻲ دراسﺔ مﻜونﺔ من ﺟئأﻳن هدﻓﺖ إلى
ﻓهم الطلﺒﺔ لموضوع الﺤموض
اسﺘقصﺎ
والقواﻋد ،قﺎم دﻳمﻴروﺗﻲ وكوسﺎﺛﺎنﺎ وﺗسﺎﺑﺎرلﻴئ
Demerouti, Kousathana and Tsaparlis,

) )2004 a, bﺑﺒنﺎ واسﺘخدام اخﺘﺒﺎر ﻳﺘﻜون من

ﻋشر ﻓقرات من نوع اخﺘﻴﺎر من مﺘﻌدد ،وﺛمﺎنﻴﺔ
أسﺌلﺔ من نمط األسﺌلﺔ المفﺘوﺣﺔ ( Open-type
 .)questionsطﺒق اﻻخﺘﺒﺎر ﻋلى  224طﺎلﺒﺎً
ﻳونﺎنﻴﺎً من مسﺘوى الصف الﺜﺎنﻲ ﻋشر .وﺗﺒﻴن من
نﺘﺎ ﺞ الدراسﺔ أن الطلﺒﺔ لدﻳهم مفﺎهﻴم ﺑدﻳلﺔ
وصﻌوﺑﺎت ﻓﻲ الموضوﻋﺎت اﻵﺗﻴﺔ :الﺘفﻜك
والﺘأﻳن ،ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺭﻭنسﺘﺩ -لﻭﺭﻱ -للﺤمﻭﺽ
ﻭﺍلقﻭﺍﻋﺩ ،ﻭﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍلمﺤﺎلﻴل ﺍﻵﻴﻭنﻴﺔ،
ﻭﺍلﺘﻌﺎﺩل ،ﻭﺍلﺭقﻡ ﺍلهﻴﺩﺭﻭﺠﻴنﻲ  ،pHﻭﺍلمﺤﺎلﻴل
ﺍلمنﻅمﺔ ،ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍلﺘأﻴﻥ .ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ هﺫﻩ
ﺍلمفﺎهﻴﻡ قﺩ ﻅهﺭ ﻓﻲ نﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍسﺎﺕ سﺎﺒقﺔ
مﺘﻌﺩﺩﺓ.
أمﺎ أكالﺎر ( )Akar, 2005ﻓقالد أﺟالرى دراسالﺔ
هدﻓﺖ إلى اسﺘقصﺎ ﻓﺎﻋلﻴﺔ دورة الﺘﻌلم المﻌدلالﺔ
 5E'sﻓﻲ ﻓهالم طلﺒالﺔ الصالف الﻌﺎشالر لمفالﺎهﻴم
الﺤموض والقواﻋد مقﺎرنﺔ ﺑﺎلطرﻳقﺔ الﺘقلﻴدﻳالﺔ.
ﺗﻜونالالﺖ ﻋﻴنالالﺔ الدراسالالﺔ مالالن  21طﺎلﺒ الﺎً وطﺎلﺒالالﺔ
موزﻋﻴن ﻓﻲ شﻌﺒﺘﻴن من شﻌﺐ الصف الﻌﺎشر ﻓالﻲ
إﺣدى المدارس الﺜﺎنوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗركﻴﺎ .ﻭقﺩ وزﻋالﺖ
هﺎﺗﺎن الشﻌﺒﺘﺎن إلى مﺠموﻋﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴسهﺎ
ﺑنسالالالالالالالالالالﺘراﺗﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍلﺘﻌلﻡ ﺍلمﻌﺩلﺔ ،5E's
ومﺠموﻋالالﺔ ضالالﺎﺑطﺔ ﺛالالم ﺗدرﻳسالالهﺎ ﺑﺎلطرﻳقالالﺔ
الﺘقلﻴدﻳﺔ .وأشﺎرت نﺘالﺎ ﺞ الدراسالﺔ إلالى وﺟالود
ﻓروو دالﺔ إﺣصﺎ ﻴﺎ ﻓﻲ اكﺘسالﺎب الطلﺒالﺔ للفهالم
الﻌلمﻲ السلﻴم لمفﺎهﻴم الﺤموض والقواﻋد ﺗﻌئى
ﻹسالالالﺘراﺗﻴﺠﻴﺔ الﺘالالالدرﻳس ،لصﺎلﺢ ﺍلﻁلﺒﺔ ﺍلﺫﻴﻥ
ﺘﻌلمﻭﺍ ﺑنسﺘراﺗﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍلﺘﻌلﻡ ﺍلمﻌﺩلﺔ .5E's
كمالالالﺎ قالالالﺎم ﺒﻴنﺎﺭﺒﺎسﻲ
ﺑدراسﺔ هالدﻓﺖ إلالى ﺗشالخﻴص المفالﺎهﻴم الخطالأ
المﺘﻌلقﺔ ﺑمفﺎهﻴم الﺤموض والقواﻋد لدى طلﺒالﺔ
المرﺣلﺔ الﺠﺎمﻌﻴﺔ األولى .ﻭلﺘﺤقﻴﻕ ه ا الهالد ؛
ﺗم اسﺘخدام أسﺌلﺔ ﺗشخﻴصالﻴﺔ مفﺘوﺣالﺔ النهﺎﻳالﺔ.
وإﺟرا مقﺎﺑلت شﺒه منظمالﺔ مالﻊ الطلﺒالﺔ ،وﺗالم
إﻋطﺎ األسﺌلﺔ مفﺘوﺣالﺔ النهﺎﻳالﺔ إلالى  42طﺎلﺒالﺎً
وطﺎلﺒﺔ مﻥ ﻁلﺒﺔ المرﺣلﺔ الﺠﺎمﻌﻴﺔ األولى ممالن
ﻳدرسون ﻓﻲ قسم إﻋداد مﻌلمﻲ الﻌلالوم للمرﺣلالﺔ
اﻻﺑﺘدا ﻴﺔ ﻓالﻲ إﺣالدى الﺠﺎمﻌالﺎت الﺤﻜومﻴالﺔ ﻓالﻲ
ﺗركﻴﺎ .وﺑﺎﻹضﺎﻓﺔ إلى ذلك ،ﺗم إﺟرا مقالﺎﺑلت
مﻊ أﺣد ﻋشالر طﺎلﺒالﺎ وطﺎلﺒالﺔ ،وذلالك لﺘوضالﻴﺢ
اسﺘﺠﺎﺑﺎﺗهم المﻜﺘوﺑﺔ واسﺘقصﺎ ﻓهمهم المفﺎهﻴمﻲ
(2007

(Pinarbasi,

ألسﺌلﺔ اﻻخﺘﺒالﺎر .وأشالﺎرت نﺘالﺎ ﺞ الدراسالﺔ إلالى
وﺟود ﻋدد من المفﺎهﻴم الخطأ الشﺎ ﻌﺔ لمفﺎهﻴم
الﺤموض والقواﻋد لدى طلﺒﺔ المرﺣلﺔ الﺠﺎمﻌﻴالﺔ
األولى ه ا وﺗم اسﺘخدام ﺑﻌض المفالﺎهﻴم الخطالأ
الﺘﻲ وردت ﻓﻲ المراﺟﻌﺔ السﺎﺑقﺔ لﺘطوﻳر اخﺘﺒالﺎر
ﺗﺤصﻴل المفﺎهﻴم الواردة ﻓﻲ هﺫﻩ ﺍلﺩﺭﺍسﺔ.
وقﺎمالالﺖ ملﻜالالﺎوي ( )7002ﺑدراسالالﺔ هالالدﻓﺖ إلالالى
اسﺘقصالالﺎ أﺛالالر دورة الالالﺘﻌلم  4E'sﻓالالﻲ ﺗﻌالالدﻳل
ﺍلمفﺎهﻴﻡ ﺍلﺒﺩﻴلﺔ ﺍلمﺘﻌلقﺔ ﺒمفﺎهﻴﻡ ﺍلﺤمﻭﺽ
ﻭﺍلقﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍلﻜﻭﺍشﻑ لﺩﻯ ﻋﻴنﺔ مﻥ ﻁﺎلﺒﺎﺕ ﺍلصﻑ
ﺍلﺘﺎسﻊ األسﺎسﻲ ،وأشﺎرت النﺘﺎ ﺞ إلى أن ﺍلﻁالﺒﺎت
لﺩﻴهﻥ مفﺎهﻴﻡ ﺒﺩﻴلﺔ مﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒمفﺎهﻴﻡ ﺍلﺤمﻭﺽ
ﻭﺍلقﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍلﻜﻭﺍشﻑ .ﻭﺘﻭصلﺕ ﺍلﺩﺭﺍسﺔ أﻳضﺎ إلالى
أن اسالالﺘخدام ﺩﻭﺭﺓ ﺍلﺘﻌلﻡ ﻴﺅﺩﻱ إلالالى الﺤالالد مالالن
المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ وﻳﺤسن ﺗﺤصﻴل الطلﺒﺔ مقﺎرنالﺔ
مالالﻊ طالالرو الﺘالالدرﻳس الﺘقلﻴدﻳالالﺔ الﺘالالﻲ ﺗﻌﺘمالالد
إسالالالالﺘراﺗﻴﺠﻴﺔ الﺘالالالالدرﻳس المﺒﺎشالالالالر (ﻁﺭﻴقﺔ
ﺍلمﺣﺎضرة /الﺘلقﻴن).
واسﺘقصﺖ دراسﺔ ﻋﺒﻴد ( )7003أﺛر نموذج هﻴوسن
وهﻴوسن ﻓﻲ ﺗغﻴﻴر المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ ﻓالﻲ ﺗﻜالوﻳن
الﺒنﻴﺔ المفﺎهﻴمﻴﺔ لدى طلب المرﺣلالﺔ األسﺎسالﻴﺔ
ﻓﻲ األردن .ﺗﻜونﺖ ﻋﻴنﺔ الدراسﺔ من  20طﺎلﺒﺎ من
طالاللب الصالالف السالالﺎﺑﻊ األسﺎسالالﻲ مالالوزﻋﻴن ﻋلالالى
شﻌﺒﺘﻴن ،ووزﻋﺖ الشﻌﺒﺘﺎن ﻋشوا ﻴﺎ إلى مﺠموﻋالﺔ
ﺗﺠرﻳﺒﻴالالﺔ  21طﺎلﺒالالﺎ درسالالﺖ ﺑﺎسالالﺘخدام نمالالوذج
هﻴوسن ،واألخرى ضﺎﺑطﺔ من  26طﺎلﺒالﺎ ودرسالﺖ
ﺑﺎسﺘخدام الطرﻳقﺔ الﻌﺎدﻳﺔ .وﺗم اسﺘخدام أداﺗالﻴن
همالالﺎ :اخﺘﺒالالﺎر المفالالﺎهﻴم الﺒدﻳلالالﺔ ،وطﺒالالق قﺒالالل
الﺘالالدرﻳس للﻜشالالف ﻋالالن المفالالﺎهﻴم الﺒدﻳلالالﺔ الﺘالالﻲ
ﻳمﺘلﻜهالالﺎ الطلﺒالالﺔ ،وﺑﻌالالد الﺘالالدرﻳس لدراسالالﺔ أﺛالالر
نمالالوذج هﻴوسالالن وهﻴوسالالن ،واخﺘﺒالالﺎر الﺒنﻴالالﺔ
المفﺎهﻴمﻴﺔ والال ي طﺒالق قﺒالل الﺘالدرﻳس وﺑﻌالده
كال لك .وكﺎنالالﺖ النﺘالالﺎ ﺞ ﺑوﺟالالود أنمالالﺎط مالالن
المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ ﺣول مفهوم خواص المﺎدة قﺒالل
الﺒد ﺑﺎلمﻌﺎلﺠﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ ،وﺗفوو أﺛالر طرﻳقالﺔ
الﺘدرﻳس وﻓق نموذج هﻴوسن وهﻴوسن ﻓﻲ ﺗغﻴﻴر
المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ ﻋلى الطرﻳقﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،وﺗفوو
ه ا النموذج ﻓﻲ ﺗﻜوﻳن الﺒنﻴﺔ المفﺎهﻴمﻴﺔ السلﻴمﺔ
لالالدى طلﺒالالﺔ المﺠموﻋالالﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴالالﺔ كالال لك.
وأوصﺖ الدراسﺔ ﺑأخال المفالﺎهﻴم الﺒدﻳلالﺔ الﺘالﻲ
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ﻳمﺘلﻜهﺎ الطلﺒﺔ والﻜشف ﻋنهﺎ قﺒل الﺒد ﺑﺎلدراسالﺔ
ﺑﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ،واسالﺘخدام طرا الق ﺗالدرﻳس وﻓالق
نمﺎذج الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ لﺘﺤقق اكﺘسﺎب الطلﺒالﺔ
المفﺎهﻴم الﻌلمﻴﺔ السلﻴمﺔ ،وضالمﺎن اﻻﺗسالﺎو ﻓالﻲ
الﺒنﻴﺔ المفﺎهﻴمﻴﺔ.
و قﺎم ﺑﺎﻳراكﺘالﺎر ( )Bayraktar,2009ﺑدراسالﺔ
ﺣول األخطﺎ المفﺎهﻴمﻴﺔ لدى الطلﺒﺔ /المﻌلمالﻴن
ﻓﻲ ﺗركﻴﺎ ﺣول مفهومﻲ القوة والﺤركﺔ ،وهالل
األخطﺎ المفﺎهﻴمﻴالﺔ ﺗخﺘلالف ﺑالﺎخﺘل الﺠالنس
والمسالالﺘوى الﺘﻌلﻴمالالﻲ وﺗﻜونالالﺖ الﻌﻴنالالﺔ مالالن 24
طﺎلﺒﺎ/مﻌلمﺎ ،وطﺒق اخﺘﺒﺎر مﻜالون مالن  74ﻓقالرة
اخﺘﻴﺎر من مﺘﻌدد ،وكﺎن كل سؤال ﻳﺘﻌلق ﺑأﺣالد
أشﻜﺎل األخطﺎ المفﺎهﻴمﻴﺔ ﺣول القوة والﺤركﺔ،
وقد أظهرت النﺘﺎ ﺞ أن الطلﺒﺔ /المﻌلمالﻴن لالدﻳهم
أخطﺎ مفﺎهﻴمﻴﺔ قوﻳالﺔ وراسالخﺔ ،كمالﺎ أظهالرت
النﺘﺎ ﺞ ﻋدم وﺟالود ﻓالروو ذات دﻻلالﺔ إﺣصالﺎ ﻴﺔ
ﺗﻌئى للﺠنس ،وأن األخطﺎ المفﺎهﻴمﻴﺔ ﺗﺘنالﺎقص
مﻊ زﻳﺎدة مسﺘوى الﺘﻌلﻴم (سنﺔ أولى ،ﺛﺎنﻴﺔ ،ﺛﺎلﺜﺔ،
راﺑﻌﺔ).
وأﺟرى ﺑالﺎركر ( )Parker, 2010دراسالﺔ ﻋالن
الﻌلقﺔ ﺑﻴن ﻓهم طﺒﻴﻌﺔ الﻌلم وكفالﺎ ة مﻌﺘقالدات
طلﺒﺔ الصف السﺎدس ﻓﻲ الﻌلوم ،هالدﻓﺖ الدراسالﺔ
لمﻌرﻓﺔ كﻴف ﺗﺘغﻴر كفالﺎ ات مﻌﺘقالدات الطلﺒالﺔ
ﺑﺘغﻴر ﻓهمهم لطﺒﻴﻌﺔ الﻌلم ،وهل ﻳخﺘلف ﻓهمهالم
لطﺒﻴﻌﺔ الﻌلم ﺑﺎخﺘل الﺠالنس والﻌالرو ،ﺗﻜونالﺖ
ﻋﻴنﺔ الدراسالﺔ مالن  222طﺎلﺒالﺎ 12 ،طﺎلﺒالﺎ مالنهم
ﻳمﺜلون المﺠموﻋﺔ الضﺎﺑطﺔ ،و 40طﺎلﺒالﺎ ﻳمﺜلالون
المﺠموﻋالالﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴالالﺔ ،وﺗالالم ﺗدرﻳسالالهم خمسالالﺔ
ﺟوانﺐ لطﺒﻴﻌﺔ الﻌلم ،وﺗم ﺗطﺒﻴالق اخﺘﺒالﺎر قﺒلالﻲ
واخﺘﺒﺎر ﺑﻌدي لقﻴﺎس ﺗغﻴر ﻓهم الطلﻴﺔ ،وأشالﺎرت
نﺘﺎ ﺞ الدراسﺔ إلى أن ﺗالدرﻳس الطلﺒالﺔ ﺗﻌلﻴمالﺎت
واضﺤﺔ كﺎنﺖ مفﻴالدة لﺠمﻴالﻊ الطلﺒالﺔ وخﺎصالﺔ
ال كور ،وزاد ﺗلهفهم للمﻌرﻓﺔ الﻌلمﻴالﺔ مالﺎ ﻋالدا
قلﺔ من الطلﺒﺔ السود واألسﺒﺎن واﻵسﻴوﻳﻴن.
كمﺎ أﺟرى الخوالدة و مصطفى ( )7020دراسﺔ
هﺩﻓﺖ ﺇلى ﺍسﺘقصﺎ ﺃﺜﺭ ﻁﺭﻴقﺔ ﺍلﺘنﺎقﺽ
ﺍلمفﺎهﻴمﻲ ﻓﻲ ﺍلﺘﺤصﻴل لمفﺎهﻴﻡ ﺍلﺤمﻭﺽ
ﻭﺍلقﻭﺍﻋﺩ وﺗﻌدﻳل مفﺎهﻴمهﺎ الخطأ لدى طلب
الصف الﺘﺎسﻊ األسﺎسﻲ مقﺎرنﺔ ﺑﺎلطرﻳقﺔ

باشل حصني

الﺘقلﻴدﻳﺔ .ﺗﻜونﺖ ﻋﻴنﺔ الدراسﺔ من  227طﺎلﺒﺎً
موزﻋﻴن ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ شﻌﺏ مﻥ شﻌﺏ ﺍلصﻑ ﺍلﺘﺎسﻊ
ﺍألسﺎسﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍألسﺎسﻴﺔ ﻓﻲ مﺩﻴنﺔ
ﺍلمفﺭﻕ .ووزﻋﺖ ه ه الشﻌﺐ ﻋشوا ﻴﺎً لﺘشﻜﻴل
ﺍلمﺠمﻭﻋﺔ ﺍلﺘﺠﺭﻴﺒﻴة (شﻌﺒﺘﺎن) ،والمﺠموﻋﺔ
الضﺎﺑطﺔ (شﻌﺒﺘﺎن) ،واسﺘخدمﺖ طرﻳقﺔ الﺘنﺎقض
ﺑﻴنمﺎ
المفﺎهﻴمﻲ مﻊ المﺠموﻋﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ،
اسﺘخدمﺖ طرﻳقﺔ الﺘدرﻳس الﺘقلﻴدﻳﺔ مﻊ
واسﺘخدم ﻓﻲ الدراسﺔ
المﺠموﻋﺔ الضﺎﺑطﺔ.
اخﺘﺒﺎر ﺗﺤصﻴلﻲ مصمم لقﻴﺎس ﻓهم مفﺎهﻴم
الﺤموض والقواﻋد ،طﺒق قﺒل الﺒد ﺑﺎلمﻌﺎلﺠﺔ
الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ وﺑﻌدهﺎ .واسﺘغرو ﺗنفﻴ ه ه الدراسﺔ
أرﺑﻌﺔ أسﺎﺑﻴﻊ .وأظهرت نﺘﺎ ﺞ ﺗﺤلﻴل الﺘﺒﺎﻳن
المصﺎﺣﺐ ( )ANCOVAوﺟود ﻓروو دالﺔ
إﺣصﺎ ﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺤصﻴل مفﺎهﻴم الﺤموض والقواﻋد
ﺑﻴن المﺠموﻋﺘﻴن الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ والضﺎﺑطﺔ ﺑﻌد
المﻌﺎلﺠﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ وذلك لصﺎلﺢ المﺠموﻋﺔ
وأشﺎرت النﺘﺎ ﺞ إلى انخفﺎض
الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ.
مﺘوسط النسﺒﺔ المﺌوﻳﺔ للمفﺎهﻴم الخطأ لدى
أﻓراد المﺠموﻋﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ .ﺑﻌد اﻻنﺘهﺎ من
المﻌﺎلﺠﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ من  12,7إلى  20,2ﺑﻴنمﺎ
انخفض ه ا المﺘوسط لنسﺒﺔ المفﺎهﻴم الخطأ
لدى طلﺒﺔ المﺠموﻋﺔ الضﺎﺑطﺔ من  12,4إلى
.72,2
وقﺎمﺖ النمري ( )7022ﺑنﺟرا دراسﺔ هدﻓﺖ إلى
الﻜشف ﻋن أﺛر اسﺘخدام نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ ﻓﻲ
الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﻳل المفﺎهﻴم الﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
الﺒدﻳلﺔ لطلﺒﺔ الصف السﺎﺑﻊ األسﺎسﻲ مقﺎرنﺔ
ﺑﺎلطرﻳقﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ وﻋلقﺔ ﺗﺒنﻲ نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ
ﻓﻲ اكﺘسﺎب مهﺎرات الﻌلم ﻓﻲ ضو النمو الﻌقلﻲ
لدى الطلﺒﺔ ،وﺗﻜونﺖ ﻋﻴنﺔ الدراسﺔ من  66طﺎلﺒﺎ
وطﺎلﺒﺔ من طلﺒﺔ الصف السﺎﺑﻊ األسﺎسﻲ ﻓﻲ
مدرسﺔ راهﺒﺎت الوردﻳﺔ ﻓﻲ مرج الﺤمﺎم موزﻋﻴن
وﻋﻴن الطلﺒﺔ ﻋشوا ﻴﺎ ﻋلى
ﻋلى شﻌﺒﺘﻴن،
المﺠموﻋﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ الﺘﻲ اسﺘخدم ﻓﻴهﺎ نموذج
سﺘﻴﺒﺎنئ ﻓﻲ الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ ،والمﺠموﻋﺔ
الضﺎﺑطﺔ ﺣﻴﺚ طﺒقﺖ الطرﻳقﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
الﺘدرﻳس ،وقد ﺗم إﻋداد اخﺘﺒﺎر مﻜون من 22
ﻓقرة من نوع اﻻخﺘﻴﺎر من مﺘﻌدد ﻳشمل ﻋلى
المفﺎهﻴم الﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ وﺣدة الوراﺛﺔ .وكﺎنﺖ

النﺘﺎ ﺞ ﺑﺎن وﺟدت ﻓروو ذات دﻻلﺔ إﺣصﺎ ﻴﺎ ﻓﻲ
ﺗﻌدﻳل المفﺎهﻴم الﺤﻴﺎﺗﻴﺔ الﺒدﻳلﺔ وإﺣداث الﺘغﻴر
لصﺎلﺢ نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ  24ﺑﺤﺠم ﺗأﺛﻴر كﺒﻴر
ﻓﻲ الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ ،ووﺟدت ﻓروو دالﺔ
إﺣصﺎ ﻴﺎ ﻓﻲ اكﺘسﺎب مهﺎرات الﻌلم لصﺎلﺢ نموذج
ﺑﺤﺠم ﺗأﺛﻴر كﺒﻴر ﻓﻲ الﺘغﻴر
سﺘﻴﺒﺎنئ 76
المفﺎهﻴمﻲ ،وﺣﻴﺚ أنه وﺟد أﺛر ذو دﻻلﺔ
(نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ،
للﺘفﺎﻋل ﺑﻴن الطرﻳقﺔ
واﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ) ومسﺘوى النمو الﻌقلﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﻳل
المفﺎهﻴم الﺤﻴﺎﺗﻴﺔ الﺒدﻳلﺔ ،وﻓﻲ درﺟﺔ اكﺘسﺎب
الطلﺒﺔ لمهﺎرات الﻌلم ،وقد وﺟد ﻋدد من
المفﺎهﻴم الﺤﻴﺎﺗﻴﺔ الﺒدﻳلﺔ ضمن إطﺎرات مﺠﺎﻻت
الدراسﺔ الخﺎصﺔ ﺑوﺣدة الوراﺛﺔ ﺑﺎﻹضﺎﻓﺔ أن
هنﺎك خلطﺎ وﻋدم ﻳقﻴن ﺣول الﻌلقﺔ ﺑﻴن
الﺠﻴنﺎت والمﻌلومﺎت الوراﺛﻴﺔ.
وقﺎم أﺑو صرار ( )7022ﺑدراسﺔ هدﻓﺖ إلى ﺗقصﻲ
أﺛالالر اسالالﺘخدام نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ ﻓالالﻲ الﺘغﻴالالر
المفﺎهﻴمﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﻳل المفﺎهﻴم الرﻳﺎضﻴﺔ الﺒدﻳلالﺔ
وﻓﻲ القدرة ﻋلى ﺣل المشﻜلت الرﻳﺎضﻴﺔ ،لالدى
طلﺒﺔ المرﺣلﺔ األسﺎسﻴﺔ الﻌلﻴﺎ مقﺎرنﺔ ﺑﺎلطرﻳقالﺔ
الﺘقلﻴدﻳﺔ .وﺗﻜونﺖ ﻋﻴنﺔ الدراسﺔ مالن  10طﺎلﺒالﺎ
من طلﺒﺔ الصف الﺘﺎسﻊ األسﺎسالﻲ مالوزﻋﻴن ﻋلالى
شﻌﺒﺘﻴن ﻓالﻲ إﺣالدى المالدارس الﺜﺎنوﻳالﺔ الﺘﺎﺑﻌالﺔ
لمدﻳرﻳﺔ ﺗرﺑﻴﺔ وﺗﻌلﻴم لوا مﺎركﺎ ﻓﻲ مﺤﺎﻓظالﺔ
الﻌﺎصمﺔ – ﻋمﺎن وقد ﺗم إﻋداد اخﺘﺒﺎرﻳن أﺣالدهمﺎ
للﻜشف ﻋن المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ ﻓﻲ الرﻳﺎضﻴﺎت ﺗﻜون
من  72ﻓقرة من نوع اﻻخﺘﻴﺎر من مﺘﻌدد ﻳشالمل
المفﺎهﻴم الواردة ﻓﻲ وﺣدﺗﻲ الهندسالﺔ اﻹﺣداﺛﻴالﺔ
والنسالﺐ المﺜلﺜﻴالالﺔ ،واخﺘﺒالالﺎر القالدرة ﻋلالالى ﺣالالل
المشﻜلت الرﻳﺎضﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜون من  27ﻓقرة من
نوع اﻻخﺘﻴﺎر من مﺘﻌدد ،و 3ﻓقرات ذات اﻹﺟﺎﺑالﺔ
المفﺘوﺣالالﺔ .وقالالد ﻋولﺠالالﺖ الﺒﻴﺎنالالﺎت ﺑﺎسالالﺘخدام
ﺗﺤلﻴل الﺘﺒﺎﻳن األﺣالﺎدي المشالﺘرك (،) ANCOVA
وأظهرت النﺘﺎ ﺞ وﺟود ﻓرو ذي دﻻلالﺔ إﺣصالﺎ ﻴﺔ
ﻋنالالد مسالالﺘوى الدﻻلالالﺔ  0,02ﺑالالﻴن المﺘوسالالطﻴن
الﺤسالالﺎﺑﻴﻴن المﻌالالدلﻴن للمﺠمالالوﻋﺘﻴن الﺘﺠرﻳﺒﻴالالﺔ
والضﺎﺑطﺔ لدرﺟﺎت أدا الطلﺒﺔ ﻓﻲ اخﺘﺒﺎر الﻜشف
ﻋن المفﺎهﻴم الرﻳﺎضﻴﺔ الﺒدﻳلﺔ ﻳﻌئى إلى نمالوذج
سﺘﻴﺒﺎنئ .كمالﺎ أظهالرت وﺟالود ﻓالرو ذي دﻻلالﺔ
إﺣصالالﺎ ﻴﺔ ﻋنالالد مسالالﺘوى الدﻻلالالﺔ  0,02ﺑالالﻴن

المﺘوسطﻴن الﺤسالﺎﺑﻴﻴن المﻌالدلﻴن للمﺠمالوﻋﺘﻴن
الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ والضالﺎﺑطﺔ لالدرﺟﺎت أدا الطلﺒالﺔ ﻓالﻲ
اخﺘﺒﺎر القالدرة ﻋلالى ﺣالل المشالﻜلت الرﻳﺎضالﻴﺔ
الﺒدﻳلﺔ ﻳﻌئى إلى نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ.
مشﻜلﺔ الدارسﺔ
إن المﺘﺎﺑﻊ للﻌملﻴﺔ الﺘﻌلﻴمﻴﺔ – الﺘﻌلمﻴﺔ مﻴالدانﻴﺎ
ﻳلﺤ وﺟود الﻌدﻳد من أشﻜﺎل الفهم الﺒدﻳل ﻋنالد
الطلﺒالالﺔ ﻓالالﻲ مﻌظالالم المفالالﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴالالﺔ ،وﻓﻲ
ﺟمﻴﻊ المسﺘوﻳﺎت الﺘﻌلﻴمﻴﺔ مﺎ ﻳؤكد الﺤﺎﺟﺔ إلى
الﺒﺤﺚ ﻋن أسالﺎلﻴﺐ ﺟدﻳالدة ﻓالﻲ ﺗالدرﻳس الﻌلالوم
قﺎدرة ﻋلى إﺣداث ﺗغﻴﻴر ﻓﻲ المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ ﻋند
الطلﺒﺔ ،وإﺣلل المفﺎهﻴم الﻌلمﻴﺔ السلﻴمﺔ مﺤلهﺎ
( .)Hewson & Hewson, 1983وذلالالك ألن
ه ه المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ ﺗقالﺎوم الﺘغﻴﻴالر ،وخﺎصالﺔ
ﺑﺎسالالالﺘخدام الطرﻳقالالالﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳالالالﺔ ﻓﻲ الﺘدرﻳس
(.)Hashweh, 1988
وأدى ذلك إلى انخفﺎض وﺗدنٍ ﻓﻲ ﺗﺤصﻴل نﺘﺎ ﺞ
اﻻخﺘﺒﺎر الوطنﻲ لضﺒط نوﻋﻴﺔ الﺘﻌلم ال ي قﺎمﺖ
ﺑه إدارة اﻻمﺘﺤﺎنﺎت واﻻخﺘﺒﺎرات ﻓالﻲ األردن ﻋالﺎم
( )7022ﺣﻴالالﺚ كشالالفﺖ نﺘالالﺎ ﺞ ﺗﺤلﻴالالل الﺒرنالالﺎمﺞ
الالالدولﻲ لﺘقﻴالالﻴم الطلﺒالالﺔ ( )PISAلألﻋالالوام ،7001
 7004أن مﺘوسط أدا طلﺒالﺔ األردن ﻓالﻲ مﺠالﺎﻻت
الﻌلوم والرﻳﺎضﻴﺎت والقرا ﻴﺔ أقل من المﺘوسطﺎت
الدولﻴﺔ ﻓالﻲ المﺠالﺎﻻت الﺜلﺛالﺔ (وزارة الﺘرﺑﻴالﺔ
والﺘﻌلﻴم.)7022 ،
وﻋند الﺠدال ﻓﻲ منﺎقشﺔ األسﺒﺎب الﺘالﻲ أدت إلالى
ﺗدنﻲ مسﺘوى ﺗﺤصﻴل الطلﺒﺔ؛ ﻓﻴﻌئو الﻌدﻳد مالن
الﺒﺎﺣﺜﻴن ذلك إلى الواقﻊ الﺘﻌلﻴمﻲ ﻓﻲ المالدارس
ﺣﻴﺚ ﻳركئ المﻌلمون ﻓﻲ ﺗدرﻳسهم ﻋلى أساللوب
المﺤﺎضرة كممﺎرسﺔ ﺗدرﻳسﻴﺔ صالفﻴﺔ وهالو مالﺎ
أشﺎرت إلﻴه دراسالﺔ الخوالالدة ومصالطفى (،)7020
النمري ( ،)7022أﺑو صرار ( ،)7022ﻓقد أظهالرت
النﺘﺎ ﺞ الﺘﻲ ﺗوصلﺖ إلﻴهﺎ ﺗلالك الدراسالﺎت ﻓﻴمالﺎ
ﻳخﺘص ﺑﺎلممﺎرسﺎت الﺘدرﻳسﻴﺔ الصفﻴﺔ أن أسﺎلﻴﺐ
الﺘالدرﻳس المﺘﺒﻌالالﺔ ركالالئت ﻋلالالى المﺤﺎضالالرة أو
مئﺟﺖ ﺑﻴن المﺤﺎضرة والمنﺎقشﺔ ،ورﺑمالﺎ ﻳﻜالون
ه ا األسلوب ﻓﻲ الﺘدرﻳس أدى إلى ﺗﻜوﻳن مفﺎهﻴم
ﺑدﻳلﺔ ﻋند الطلﺒالﺔ ممالﺎ انﻌﻜالس ﻋلالى ﺗﺤصالﻴلهم
المﻌرﻓﻲ والمدرسﻲ أﻳضﺎ.
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باشل حصني

ومن هنﺎ ﺟﺎ ت ه ه الدراسﺔ ﻓﻲ دراسالﺔ ﻓﺎﻋلﻴالﺔ
نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ ﻓﻲ ﺗغﻴﻴالر المفالﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴالﺔ
الﺒدﻳلالالﺔ ﻋلالالى ﺗﺤصالالﻴل طالاللب الصالالف الﺘﺎسالالﻊ
األسﺎسﻲ .وﺑ لك ﺗﺒالرز مشالﻜلﺔ الﺒﺤالﺚ خاللل
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن السؤال اﻵﺗﻲ:

سﺘﻴﺒﺎنئ ﻳمﻜن اسﺘخدامه من قﺒالل المﻌلمالﻴن ﻓالﻲ
المدارس ،والمشرﻓﻴن الﺘﺎﺑﻌﻴن لمدﻳرﻳﺎت الﺘرﺑﻴﺔ
ﻓالالﻲ وزارة الﺘرﺑﻴالالﺔ والﺘﻌلالالﻴم لﺘﺤسالالﻴن مسالالﺘوى
ﺗﺤصﻴل الطلﺒﺔ وطرو الﺘدرﻳس إذا اﺛﺒﺖ النموذج
ﻓﺎﻋلﻴﺘه ﻓﻲ رﻓﻊ مسﺘوى ﺗﺤصﻴل الطلﺒﺔ.

هل هنﺎك ﻓروو ذات دﻻلﺔ ﺑﻴن مﺘوسطﺎت ﻋلمﺎت
ط لﺒﺔ الصف الﺘﺎسﻊ األسﺎسالﻲ ﻓالﻲ األردن ﺗﻌالئى
لطرﻳقﺔ الﺘدرﻳس ( نموذج سالﺘﻴﺒﺎنئ ،والطرﻳقالﺔ
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ)

الﺘﻌرﻳفﺎت اﻹﺟرا ﻴﺔ واﻻصطلﺣﻴﺔ

ﻓرضﻴﺔ الدراسﺔ
 ﻻ ﻳوﺟالالد ﻓالالرو ذو دﻻلالالﺔ إﺣصالالﺎ ﻴﺔ ﻋنالالدمسﺘوى الدﻻلﺔ  0,02ﺑﻴن مﺘوسالط ﻋلمالﺎت
طلﺒالالﺔ الصالالف الﺘﺎسالالﻊ الالال ﻳن ﻳدرسالالون
ﺑﺎسﺘخدام نمالوذج سالﺘﻴﺒﺎنئ وﺑالﻴن مﺘوسالط
ﻋلمﺎت طلﺒﺔ الصف الﺘﺎسﻊ ال ﻳن ﻳدرسالون
وﻓالالق الطرﻳقالالﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳالالﺔ ﻓالالﻲ اخﺘﺒالالﺎر
الﺘﺤصﻴل.
أهمﻴﺔ الدراسﺔ
ﺗنﺒﺜق أهمﻴﺔ ه ه الدراسالﺔ مالن ﺟالﺎنﺒﻴن :األول
نظري والﺜالﺎنﻲ ﺗطﺒﻴقالﻲ ،ﻓمالن ﺣﻴالﺚ األهمﻴالﺔ
النظرﻳﺔ ﻓنن الدراسﺔ ﺗوﻓر إطﺎرًا نظرﻳًﺎ لنمالوذج
سﺘﻴﺒﺎنئ ،ﺣﻴﺚ ﻳلﺣ اﻓﺘقالﺎر دراسالﺎت المنالﺎهﺞ
وأسﺎلﻴﺐ الﺘدرﻳس إلى ه ا اﻹطﺎر مﺤلﻴﺎ وﻋرﺑﻴالﺎ،
ممﺎ ﻳﻌﻜس ﺣﺎﺟالﺔ شالدﻳدة لالدى الﺒالﺎﺣﺜﻴن إلﻴاله،
ولﻌل مالﺎ ﻳؤكالد أهمﻴالﺔ الدراسالﺔ أناله ﻻ ﺗوﺟالد
دراسﺔ أردنﻴﺔ أو ﻋرﺑﻴﺔ -ﻓﻲ ﺣدود ﻋلم الﺒﺎﺣالﺚ-
ﺗنﺎولﺖ ﻓﺎﻋلﻴﺔ النموذج ﻓﻲ الﻜﻴمﻴالﺎ وﻳﺘوقالﻊ أن
ﻳسهم ﻓﻲ رﻓﻊ مسﺘوى ﺗﺤصﻴل الطلﺒﺔ.
أمﺎ من ﺣﻴﺚ األهمﻴﺔ الﻌملﻴﺔ ﻓنن الدراسﺔ ﺣﺎولﺖ
ﺗقالالدﻳم ﺑرنالالﺎمﺞ ﻳسالالﺘند إلالالى نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ،
والﻜشف ﻋن ﻓﺎﻋلﻴﺘه ﻓﻲ رﻓالﻊ مسالﺘوى ﺗﺤصالﻴل
الطلﺒﺔ ،قد ﺗقود نﺘﺎ ﺞ ه ه الدراسﺔ إلى دراسالﺎت
ﻻﺣقالالﺔ وﺗقﺘالالرح طرقالالﺎً ﺟدﻳالالدة للمشالالرﻓﻴن
والمﻌلمﻴن ،ﻳمﻜن اسالﺘخدامهﺎ لﺘﺤسالﻴن مسالﺘوى
مهﺎراﺗهم الﺘدرﻳسﻴﺔ وﺗﺤصﻴل الطلﺒﺔ ،وﺗنﺒه ه ه
الدراسﺔ الﺒﺎﺣﺜﻴن إلى ضرورة إﺟرا المئﻳد مالن
الدراسﺎت ﻓالﻲ الﺒﻴﺌالﺔ الﻌرﺑﻴالﺔ .إضالﺎﻓﺔ إلالى أن
الدراسﺔ ﺗقدم ﺑرنﺎمﺞ ﻋملالﻲ قالﺎ م ﻋلالى نمالوذج

نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ  :Stepanz modelهالو أﺣالد
النمﺎذج الﺘدرﻳسﻴﺔ المنﺒﺜقﺔ ﻋن النظرﻳﺔ الﺒنﺎ ﻴﺔ،
وهو ﻋملﻴﺔ من سﺖ مراﺣل صممﺖ ﻹﺣداث ﺗغﻴالر
مفﺎهﻴمﻲ للمﺘﻌلم ،ﺣﻴﺚ ﻳقسم الﺘغﻴر المفالﺎهﻴمﻲ
الممﻜن إﺣداﺛه لدى الطلﺒﺔ إلى قسمﻴن:
األول :الﺘغﻴر المفالﺎهﻴمﻲ الﺘطالوري ،وﻳﺘضالمن
إﻋﺎدة ﺑنالﺎ ﺗدرﻳﺠﻴالﺔ للمﻌرﻓالﺔ مالن قﺒالل
المﻌلم وذلك من خلل آلﻴﺔ الﺘمﺜالل ﺑالﻴن
المفالالالﺎهﻴم الﻌلمﻴالالالﺔ للطﺎلالالالﺐ السالالالﺎﺑقﺔ
واللﺣقﺔ.
الﺜﺎنﻲ :الﺘغﻴالر المفالﺎهﻴمﻲ الﺜالوري ،وﻳﺘضالمن
إﻋﺎدة ﺑنﺎ المﻌرﻓﺔ من خلل آلﻴﺔ الموا مﺔ
أو الﺘغﻴﻴالالر المفالالﺎهﻴمﻲ ،وﻳالالﺘﻌلم الطﺎلالالﺐ
مفﺎهﻴم ﺟدﻳدة مغﺎﻳرة لمفﺎهﻴمه السﺎﺑقﺔ.
وﻳمﺜل نمالوذج سالﺘﻴﺒﺎنئ  Stepanzإﺟرا ﻴالﺎ ﻓالﻲ
الخطوات اﻵﺗﻴﺔ:
 -1اﻻلﺘئام ﺑنﺎﺗﺞ (نواﺗﺞ )

Commit to an

.Outcome

 -2ﻋرض المﻌﺘقدات .Expose Beliefs
 -3مواﺟهﺔ المﻌﺘقدات

.Confront Beliefs

 -4ﺗمﺜل المفهوم

Accommodate the

. Concept

 -5ﺗوسﻴﻊ المفهوم

.Extend the Concept

 -6ال هﺎب ورا المفهوم

.Go Beyond

المفﺎهﻴم الﺒدﻳلﺔ Alternative Concepts :هﻲ
ﺍلمفﺎهﻴﻡ ﺍلﺘﻲ ﻴﺤملهﺎ ﺍلﻁلﺒﺔ ،ﻭﻴسﺘخﺩمالﻭنهﺎ،
ﻭﻴﺩﺍﻓﻌالﻭﻥ ﻋنالهﺎ ﻅنﺎ منهﻡ ﺃنهﺎ سلﻴمﺔ ،ولﻜنالهﺎ
ﻻ ﺘنسالﺠﻡ مﻊ مﺎ ﺘﻭصلﺕ ﺇلﻴه ﺍلمﻌﺭﻓﺔ ﺍلﻌلمﻴﺔ
ﻳﺘم ﺗﺤدﻳد المفﺎهﻴم
لهﺫﻩ ﺍلمفﺎهﻴﻡ .وسو
الﻜﻴمﻴﺎ ﻴﺔ الﺒدﻳلﺔ لدى الطلﺒﺔ إﺟرا ﻴﺎ ﻓﻲ ضو
اخﺘﺒﺎر الﻜشف ﻋن األخطﺎ المفﺎهﻴمﻴﺔ ﻓﻲ

الﻜﻴمﻴﺎ ﻓﻲ وﺣدة الﺤموض والقواﻋد للصف
الﺘﺎسﻊ األسﺎسﻲ ال ي سﻴﻌد خصﻴصﺎ ل لك.
الﺘغﻴﻴر المفﺎهﻴمﻲ  :Conceptual Changeهو
ﻋملﻴﺔ ﺗرﺗﻴﺐ وﺗنظﻴم ﻓﻲ الﺒﻴﺌﺔ المفﺎهﻴمﻴﺔ لدى
الطلﺒﺔ لﺘﻌدﻳل أو ﺗصﺤﻴﺢ الخﺎطئ منهﺎ وذلك
أﺛنﺎ ﺗفﺎﻋلهﺎ مﻊ المفﺎهﻴم الﻌلمﻴﺔ الصﺤﻴﺤﺔ
(سلم.)7002 ,
وﻳﻌر إﺟرا ﻴﺎ ﻋلى أنه اﻹﺟﺎﺑالﺔ الصالﺤﻴﺤﺔ ﻋالن
المفهوم الوارد ﻓﻲ اخﺘﺒﺎر المفالﺎهﻴم الال ي أﻋالده
الﺒﺎﺣﺚ له ا الغرض ﺑﻌد اسالﺘﺒدال الفهالم الﺒالدﻳل
لالالدى طلﺒالالﺔ ﻋﻴنالالﺔ الدراسالالﺔ ﺑفهالالم ﻋلمالالﻲ سالاللﻴم
للمفالالﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴالالﺔ ﺑمالالﺎ ﻳﺘفالالق مالالﻊ المﻌرﻓالالﺔ
الﻌلمﻴﺔ الصﺤﻴﺤﺔ ،وسو ﻳالﺘم إﺟرا ﻴالﺎ اﻋﺘمالﺎداً
ﻋلالالى نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ ﻓالالﻲ الﺘغﻴالالر المفالالﺎهﻴمﻲ،
وخطواﺗه السﺘﺔ.
الطرﻳقالالﺔ الﺘقلﻴدﻳالالﺔ :Traditional Method
ﻁﺭﻴقﺔ ﺘﻌلﻴمﻴﺔ (شﺎﺌﻌﺔ ) ﻴقﻭﻡ ﻓﻴهﺎ المﻌلالالالالالالم
(مﻌلالالالالم الﻌلالالالالوم) ﺒﺎلﺩﻭﺭ ﺍلﺭﺌﻴسﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺍلﻌلﻭﻡ /ﺍلمفﺎهﻴم الﻌلمﻴﺔ ،وﻳﻌﺘقالد أن ﺩﻭﺭ ﺍلمﻌلﻡ
ﹰﺎ ﺒﻭﺠه ﻋالالﺎم .وﺗﻜالالون ﺑأسالاللوب
ﻓﻴهﺎ ﻴﻜﻭﻥ سلﺒﻴ
ﺍلﻌﺭﺽ ﺍللفﻅﻲ ،ﺘﺘخللهﺎ ﺃسﺌلﺔ مﺤﺩﺩﺓ ،ﻭﺒﺎلﺘﺎلﻲ
هﻲ ممﺎرسﺎت ﺍلمﻌلﻡ ﻭﻓﻕ ﺍخﺘﻴﺎﺭﻩ مﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺩخل
ﺁخﺭﻴﻥ ﻓﻴهﺎ ،ﻭقﺩ ﺘﺘسﺎﻴﺭ مﻊ مﺎ هﻭ مﻭصﻭﻑ ﻓﻲ
ﺍلمقﺭﺭ.
المﻌدل الﻌﺎم للﻌلمﺎت الفصلﻲ) :(GPAهو الﺘقدم
ال ي ﻳﺤرزه الطﺎلﺐ ﻓﻲ ﺗﺤقﻴالق أهالدا المالﺎدة
الﺘﻌلﻴمﻴﺔ المدروسﺔ وال ي ﻳقﺎس ﺑﻌلمﺘه الﺘالﻲ
ﻳﺤصل ﻋلﻴهالﺎ ﻓالﻲ اﻻخﺘﺒالﺎر الﺘﺤصالﻴلﻲ (الﺒنالﺎ،
.)7002
مﺤددات الدراسﺔ
 اقﺘصرت ﻋﻴنﺔ الدراسﺔ ﻋلى مﺠموﻋالﺔ مالنطلﺒﺔ الصف الﺘﺎسﻊ األسﺎسﻲ الال كور ﻓالﻲ
مدﻳرﻳﺔ ﺗرﺑﻴﺔ وﺗﻌلﻴم لوا مﺎركﺎ ،وذلك
لسهولﺔ الﺘطﺒﻴق وﺗمﻜن الﺒﺎﺣﺚ من القﻴالﺎم
ﺑنﺟرا ات الدراسﺔ وﺗنفﻴال هﺎ دون ﻋوا الق،
وﺗﻌﺘﺒر ه ه الﻌﻴنالﺔ نموذﺟالﺎ أولﻴالﺎ ﻳمﻜالن
ﺗﻌمﻴمه ﻻﺣقﺎً ﻋلى أي منطقﺔ مالن منالﺎطق
المملﻜﺔ.

 األدوات المسﺘخدمﺔ ﻓﻲ ه ه الدراسﺔ هالﻲ:اﻻخﺘﺒﺎر الﺘﺤصﻴلﻲ ،نمالوذج سالﺘﻴﺒﺎنئ ﻓالﻲ
الﺘدرﻳس ،وهﻲ من إﻋداد الﺒﺎﺣﺚ؛ ل ا ﻓنن
إمﻜﺎنﻴﺔ ﺗﻌمﻴم النﺘﺎ ﺞ ﺗﺘﺤدد ﺑمدى صالدو
ه ه األدوات وﺛﺒﺎﺗهﺎ.
 المفﺎهﻴم المسالﺘخدمﺔ ﻓالﻲ هال ه الدراسالﺔ،مﺤددة ﺑﺎلﺘﻌرﻳفالﺎت اﻹﺟرا ﻴالﺔ ،وﺑﺎلﺘالﺎلﻲ
ﻓنن إمﻜﺎنﻴﺔ ﺗﻌمﻴم النﺘﺎ ﺞ ﺗﺘﺤدد ﻓﻲ ضو
ه ه الﺘﻌرﻳفﺎت.
ﺗصمﻴم الدراسﺔ والمﻌﺎلﺠﺎت اﻹﺣصﺎ ﻴﺔ
ﺗﻌد ه ه الدراسﺔ من الدراسالﺎت شالﺒه الﺘﺠرﻳﺒﻴالﺔ
اسﺘخدم ﻓﻴهﺎ ﺗصالمﻴم قﺒلالﻲ ﺑﻌالدي لمﺠمالوﻋﺘﻴن
مﺘﻜالالﺎﻓﺌﺘﻴن ،ﺣﻴالالﺚ طﺒالالق نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ ﻋلالالى
المﺠموﻋﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ ،أمالﺎ المﺠموﻋالﺔ الضالﺎﺑطﺔ
ﻓقد الﺘئم الﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ أﺛنالﺎ ﺗدرﻳسالهﺎ ﺑﺎلطرﻳقالﺔ
المﻌﺘﺎدة ﻓﻲ ﺗدرﻳس الطلﺒﺔ ﺑهﺎ .وﻳﻌﺒر ﻋن ذلالك
ﺑﺎلرموز:
G1exp. R O X O.
G2cont. R O – O.

ﺣﻴﺚ  :Rﻋشوا ﻴﺔ اﻻخﺘﻴﺎر للﻌﻴنالﺔ :O ،القﻴالﺎس،
 :Xالمﻌﺎلﺠالالﺔ المسالالﺘخدمﺔ ،وكﺎنالالﺖ مﺘغﻴالالرات
الدراسﺔ ﻋلى النﺤو اﻵﺗﻲ:
المﺘغﻴرات المسﺘقلﺔ
المﺘغﻴر المسﺘقل الر ﻴس :طرﻳقﺔ الﺘدرﻳس ،ولهﺎ
مسﺘوﻳﺎن:
 -1طرﻳقالالﺔ نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ ،وطﺒقالالﺖ ﻋلالالى
المﺠموﻋﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ.
 -2طرﻳقﺔ الﺘدرﻳس اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،وطﺒقالﺖ ﻋلالى
المﺠموﻋﺔ الضﺎﺑطﺔ.
المﺘغﻴر الﺘﺎﺑﻊ :مسالﺘوى ﺗﺤصالﻴل طلﺒالﺔ الصالف
الﺘﺎسﻊ األسﺎسﻲ ﻓﻲ األردن.
المﻌﺎلﺠﺔ اﻹﺣصﺎ ﻴﺔ
ﻻخﺘﺒﺎر ﻓرضﻴﺔ الدراسﺔ ﺗم ﺣسﺎب األوسﺎط
الﺤسﺎﺑﻴﺔ ،واﻻنﺤراﻓﺎت المﻌﻴﺎرﻳﺔ ،واخﺘﺒﺎر ت.

مﺠلد  4ﻋدد 2
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فاعلية برنامج مقرتح مبين على منوذج شتيبانس يف تغيري املفاهيه الكينيائية البديلة على حتصيل طالب الصف التاشع األشاشي يف األردن
باشل حصني

الطرﻳقﺔ واﻹﺟرا ات
مﺠﺘمﻊ الدراسﺔ
ﻳﺘﻜون مﺠﺘمﻊ الدراسﺔ من ﺟمﻴالﻊ طاللب الصالف
الﺘﺎسﻊ األسﺎسﻲ ﻓﻲ لوا مﺎركالﺎ ،خاللل الفصالل
الدراسﻲ الﺜﺎنﻲ للﻌﺎم الدراسﻲ  7026 -7022والﺒﺎل
ﻋددهم ( )700طﺎلﺒﺎً وطﺎلﺒﺔ.
ﻋﻴنﺔ الدراسﺔ
ﺗضمنﺖ الدراسﺔ  20طﺎلﺒﺎً من طلﺒﺔ الصف الﺘﺎسﻊ
األسﺎسﻲ ﻓﻲ مدرسالﺔ الشالهﻴد منصالور كرﻳشالﺎن
الﺜﺎنوﻳﺔ موزﻋﻴن ﻋلى شﻌﺒﺘﻴن ،واﺣدة منهﺎ ﺗمﺜل
المﺠموﻋالالﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴالالﺔ واألخالالرى المﺠموﻋالالﺔ
الضﺎﺑطﺔ .وقد ﺗم اخﺘﻴﺎر الﻌﻴنﺔ ﺑصورة قصالدﻳﺔ،
وذلك لﻌدة أسﺒﺎب منهﺎ وﺟود أكﺜر مالن شالﻌﺒﺔ
لطلب الصف الﺘﺎسﻊ األسﺎسﻲ ،وﺗوﻓر اﻹمﻜﺎنﻴﺎت
الفنﻴﺔ لﺘطﺒﻴق الدراسﺔ ،ﺑﺎﻹضالﺎﻓﺔ إلالى مواﻓقالﺔ
المدرسﺔ.
أدوات الدراسﺔ
لﺘﺤقﻴق أهدا
اﻵﺗﻴﺔ:

ه ه الدراسالﺔ اسالﺘخدمﺖ األدوات

أوﻻ :طرﻳقﺔ الﺘدرﻳس وﻓق نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ :وهﻲ
طرﻳقﺔ ﺗدرﻳس ﻳقوم من خللهالﺎ الﺒﺎﺣالﺚ ﺑالدور
المﻌلم ،وﺗﺘﻜالون مالن مﺠموﻋالﺔ مالن الﺘالدرﻳﺒﺎت،
واألنشطﺔ ،والخﺒرات الﺘﻌلﻴمﻴﺔ الﺘﻲ أﻋدهﺎ الﺒﺎﺣﺚ
اسﺘنﺎدا إلى نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺘالﻴﺢ للطلﺒالﺔ
ﻓرصالالﺔ اكﺘسالالﺎب المفالالﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴالالﺔ الﺒدﻳلالالﺔ
وﺗنمﻴﺘهالﺎ .وﻹﻋالداد هال ا الﺒرنالﺎمﺞ قالﺎم الﺒﺎﺣالﺚ
ﺑﺎلخطوات اﻵﺗﻴﺔ :إﺟرا مسﺢ للدراسﺎت واألﺑﺤﺎث
الﺘﻲ ﺗنﺎولﺖ موضوع نموذج سالﺘﻴﺒﺎنئ والمفالﺎهﻴم
الﻜﻴمﻴﺎ ﻴالالﺔ الﺒدﻳلالالﺔ ،واﻻطالاللع ﻋلالالى الﺒالالرامﺞ
الﺘدرﻳﺒﻴﺔ والﺘﻌلﻴمﺔ الﺘﻲ اهﺘمﺖ ﺑنموذج سالﺘﻴﺒﺎنئ
والنمﺎذج الﺘﻌلﻴمﻴﺔ والﺘدرﻳﺒﻴﺔ األخالرى؛ وذلالك
ﺑهد الﺘمﻜن من ﻓهم الﻌنﺎصر األسﺎسﻴﺔ للنموذج
الﺘدرﻳسالﻲ ،شالملﺖ المالﺎدة الوﺣالدة الراﺑﻌالﺔ مالالن
كﺘﺎب الﻜﻴمﻴﺎ للصف الﺘﺎسﻊ األسﺎسالﻲ المﻌﺘمالد
للﻌﺎم الدراسﻲ 7026 /7022م ،خلل الفصل الدراسﻲ
الﺜﺎنﻲ والﺘالﻲ اسالﺘغرقﺖ الﺘﺠرﺑالﺔ شالهراً واﺣالداً
ﺗقرﻳﺒﺎً ،وﺗم صﻴﺎغﺔ  70هالدﻓﺎً ساللوكﻴﺎ موزﻋالﺔ
ﻋلى مسالﺘوﻳﺎت ﺑلالوم ﻓالﻲ الﺘال كر واﻻسالﺘﻴﻌﺎب

والﺘطﺒﻴق والﺘﺤلﻴل والﺘركﻴﺐ.
إﺟرا ات صدو الﺒرنﺎمﺞ :ﺗم الﺘﺤقق من صالدو
المﺤﺘوى للخطﺔ الﺘدرﻳسالﻴﺔ ﻓالﻲ هال ه الدراسالﺔ
ﺑﻌرض الصورة األولﻴﺔ (قﺒل الﺘطﺒﻴق) ﻋلى لﺠنﺔ
من المﺤﻜمﻴن المﺘخصصﻴن ﻓالﻲ مﺠالﺎل ﺗالدرﻳس
الﻌلوم وذوي المﻌرﻓﺔ ﻓﻲ مﺠﺎل نموذج سالﺘﻴﺒﺎنئ،
ﺑل ﻋددهم  3مﺤﻜمﻴن ،ﺣﻴﺚ طلﺐ مالنهم ﺗﺤدﻳالد
مدى مل مﺔ كل ﺣصﺔ صفﻴﺔ والوقﺖ المخصص
لهﺎ ،كمﺎ طلالﺐ إﺑالدا أي ﺗﻌالدﻳلت أخالرى ﻋلالى
الﺤصص وأهداﻓهﺎ .ﺣﻴﺚ ﺗالم اﻋﺘمالﺎد إﺟمالﺎع مالﺎ
نسﺒﺘه  %30من المﺤﻜمالﻴن وهال ا ﺑالدوره كالﺎ ٍ
لﺘﻌدﻳل إﺟرا ات كل ﺣصﺔ صفﻴﺔ ،ﺣﻴالﺚ اقﺘصالر
الﺘﻌدﻳل ﻋلى الصﻴﺎغﺔ النﺤوﻳﺔ وﺗرﺗﻴﺐ الﺤصالص
واألهالالدا وإضالالﺎﻓﺔ ﺑﻌالالض المقﺘرﺣالالﺎت وﺣالال
أخالالرى ،إلالالى أن اسالالﺘقرت الخطالالﺔ الﺘدرﻳسالالﻴﺔ
ﺑصورﺗهﺎ النهﺎ ﻴﺔ ﻋلى  20ﺣصص .ﺗراوﺣﺖ مدة
الﺤصﺔ الواﺣدة مﺎ ﺑﻴن  62-60دقﻴقﺔ.
ﺛﺎنﻴﺎ :اخﺘﺒﺎر المفﺎهﻴم :من خاللل اﻹطالﺎر الﻌالﺎم
والنﺘﺎﺟالالﺎت الﻌﺎمالالﺔ والخﺎصالالﺔ وكﺘالالﺎب الطﺎلالالﺐ
لمﺒﺤﺚ الﻜﻴمﻴﺎ لطلﺒﺔ الصف الﺘﺎسﻊ ﺗالم ﺗﺤدﻳالد
المهﺎرات الر ﻴسﻴﺔ والفرﻋﻴالﺔ المﺘﻌلقالﺔ ﺑمﻌرﻓالﺔ
الطﺎلالﺐ ﺑمفهالومﻲ الﺤمالض والقﺎﻋالدة ﺗالم ﺑنالالﺎ
اﻻخﺘﺒﺎر الخالﺎص ﺑﺘﺤصالﻴل الطلﺒالﺔ ﻓالﻲ مﺒﺤالﺚ
الﻜﻴمﻴﺎ من نوع اﻻخﺘﻴﺎر من مﺘﻌدد ،وﺗالم ﺑنالﺎ
أسﺌلﺔ اﻻخﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻسﺘرشﺎد ﺑﺎألسس الﻌﺎمﺔ المﺘﺒﻌﺔ
ﻓالالﻲ ﺑنالالﺎ اﻻخﺘﺒالالﺎرات الﺘﺤصالالﻴلﻴﺔ الﺘالالﻲ أوردهالالﺎ
( ،)Gronlund & Linn, 1990وذلالالك وﻓالالق
الخطوات اﻵﺗﻴﺔ:
أوﻻ :ﺗم ﺗﺤدﻳد الغالرض مالن اﻻخﺘﺒالﺎر ,وهالو
قﻴﺎس ﺗﺤصﻴل طلﺒﺔ الصف الﺘﺎسﻊ األسﺎسﻲ
ﻓﻲ موضوع الﺤمض والقﺎﻋدة ﻓالﻲ كﺘالﺎب
الﻜﻴمﻴﺎ .
ﺛﺎنﻴالﺎً :ﺗالالم ﺗﺤدﻳالالد الموضالالوﻋﺎت الداخلالالﺔ ﻓالالﻲ
اﻻخﺘﺒﺎر ،وذلك من خلل ﺗﺤدﻳد مﺤﺘالوى
وﺣدة الﺤمالض والقﺎﻋالدة ،وهالﻲ الوﺣالدة
الراﺑﻌﺔ ﻓﻲ كﺘﺎب الﻜﻴمﻴالﺎ  ،ﺣﻴالﺚ ﺣالددت
المفﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴﺔ األسﺎسﻴﺔ الواردة ﻓﻴهﺎ.
وقسم ه ا المﺤﺘوى إلى الفصلﻴن اﻵﺗﻴﻴن:

الفصل األول :الﺤموض والقواﻋد
أوﻻً :الﺤموض
ﺛﺎنﻴﺎً :القواﻋد
ﺛﺎلﺜﺎً :قوة الﺤموض والقواﻋد
راﺑﻌﺎً :درﺟﺔ الﺤموضﺔ
الفصل الﺜﺎنﻲ :ﺗفﺎﻋلت الﺤموض والقواﻋد
أوﻻً :ﺗفﺎﻋل الﺤمض والقﺎﻋدة (الﺘﻌﺎدل) لﺘﻜالوﻳن
الملﺢ
ﺛﺎنﻴﺎً :المطر الﺤمضﻲ
ﺛﺎلﺜﺎً :ﻋسر المﺎ
راﺑﻌﺎً :الﻜهو

الﺠﻴرﻳﺔ

خﺎمسﺎً :أملح الﺒﺤر المﻴﺖ
سﺎدسﺎً :ﺣمض الفسفورﻳك
ﺛﺎلﺜ الﺎً :ﺗﺤدﻳالالد النﺘالالالﺎﺟﺎت الﺘﻌلﻴمﻴالالﺔ )أهالالدا
المﺤﺘوى) موضوع اﻻخﺘﺒﺎر .ﺑﻌد ذلك قﺎم
الﺒﺎﺣالالالﺚ ﺑنﻋالالالداد ﻻ ﺤالالالﺔ (ﺟالالالدول
مواصفﺎت(للخﺘﺒﺎر ﺗم ﻓﻴه رﺑط مسالﺘوﻳﺎت
النﺘﺎﺟالالﺎت الﺘﻌلﻴمﻴالالﺔ ﺑمﺤﺘالالوى المالالﺎدة
الدراسالالﻴﺔ موضالالوع اﻻخﺘﺒالالﺎر .ﺣﻴالالﺚ قالالﺎم
الﺒﺎﺣالالﺚ ﺑﺘوزﻳالالﻊ األهمﻴالالﺔ النسالالﺒﻴﺔ لﻜالالل
موضوع ﻓالﻲ وﺣالدة الﺤمالوض والقواﻋالد
موضوع اﻻخﺘﺒﺎر.
راﺑﻌﺎً :قﺎم الﺒﺎﺣﺚ ﺑصﻴﺎغﺔ ﻓقرات اﻻخﺘﺒﺎر مالن
نوع اﻻخﺘﻴﺎر من مﺘﻌدد لﻜالل ﻓقالرة منهالﺎ
أرﺑﻌالﺔ ﺑالدا ل أﺣالدهﺎ اﻹﺟﺎﺑالﺔ الصالالﺤﻴﺤﺔ،
لقﻴﺎس كل هالد مالن أهالدا المﺤﺘالوى،
وقد ﻳﺘطلﺐ قﻴﺎس ﺑﻌضهﺎ أكﺜر من ﻓقالرة
واﺣدة ,وﺗم ﻋند كﺘﺎﺑﺔ الفقالرات مراﻋالﺎة
األسس الفنﻴﺔ ﻓﻲ كﺘﺎﺑﺔ هال ا النالوع مالن
الفقرات ,ومطﺎﺑقﺘهﺎ للهد الال ي ﻳقﻴساله
من ﺣﻴﺚ المﺤﺘالوى والمسالﺘوى المﻌرﻓالﻲ،
كمالﺎ راﻋى الﺒﺎﺣﺚ أﻻ ﺗﻌﺘمد إﺟﺎﺑﺔ إﺣدى
ه ه الفقرات ﻋلى إﺟﺎﺑﺔ الفقرات األخالرى،
وقد ﺑل ﻋدد الفقرات ﺑصورﺗهﺎ األولﻴﺔ 20
ﻓقرة.
خﺎمسﺎً :قﺎم الﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎلﺘﺤقق من صدو اﻻخﺘﺒﺎر،
ﺑﻌرض الصالورة األولﻴالﺔ للخﺘﺒالﺎر ،ﻋلالى
مﺠموﻋﺔ من المﺘخصصﻴن )المﺤﻜمﻴن) من

أصﺤﺎب الخﺒرة والﻜفﺎﻳﺔ؛ مالن أﺟالل أخال
وﺟهالالﺎت نظالالرهم ﻓالالﻲ صالالدو الفقالالرة
اﻻخﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ قﻴﺎس الهد المﺤالدد ،وﺗالم
أخ اقﺘراﺣﺎﺗهم ومﺎ ﻳرونه منﺎسﺒﺎ .وﺑنالﺎ
ﻋلالالى أرا المﺤﻜمالالﻴن ﺗالالم ﺗﻌالالدﻳل ﺑﻌالالض
الفقرات الﺘﻲ أﺟمﻊ ﻋلﻴهﺎ المﺤﻜمون وﺗالم
األخال ﺑﺎﻻقﺘراﺣالالﺎت والملﺣظالﺎت القﻴمالالﺔ
الﺘﻲ قدمهﺎ المﺤﻜمون والﺘﻲ سالﺎﻋدت ﻓالﻲ
إﻋﺎدة النظر ومراﺟﻌﺔ ﻋالدد مالن الفقالرات
وﺗﺒدﻳلهﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜون لهالﺎ مالدلول واضالﺢ؛
ﺑﺎﻹضﺎﻓﺔ إلالى ﺗصالوﻳﺐ األخطالﺎ اللغوﻳالﺔ
والنﺤوﻳﺔ واﻹمل ﻴﺔ والمطﺒﻌﻴﺔ ﻓﻴهﺎ ،كمﺎ
ﺗم ﺗغﻴﻴر ﻋدد من الﺒدا ل لﺒﻌض الفقالرات
والﺘﻲ أﺟمﻊ المﺤﻜمالون ﻋلالى أنهالﺎ ﺑالدا ل
ضﻌﻴفﺔ.
سﺎدسﺎ :مﻌﺎملت الصﻌوﺑﺔ والﺘمﻴﻴالئ ،ﺣﻴالﺚ ﺗالم
ﺗطﺒﻴق اﻻخﺘﺒﺎر ﺑصورﺗه األولﻴﺔ ﻋلى ﻋﻴنﺔ
اسﺘطلﻋﻴﺔ مﻜونﺔ من  73طﺎلﺒﺎً مالن خالﺎرج
ﻋﻴنﺔ الدراسﺔ؛ ﺗم اخﺘﻴﺎرهﺎ ﺑشﻜل ﻋشالوا ﻲ
من شالﻌﺐ الصالف الﺘﺎسالﻊ؛ وذلالك ﺑهالد
ﺗﺤدﻳالد الفقالرات الصالالﻌﺒﺔ ,والﺘأكالد مالالن
وضوح الصﻴﺎغﺔ اللغوﻳﺔ للفقرات ,ومفﺎﺗﻴﺢ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ,والﻜشف ﻋن الفقرات الغﺎمضالﺔ أو
الﻌﺒالالﺎرات الﺘالالﻲ كﺜالالر الﺘسالالﺎؤل ﺣولهالالﺎ,
الفقرات ﻓﻲ ضو
وﺑﺎلﺘﺎلﻲ ﺗﻌدﻳل أو ﺣ
ذلك .وﺗم ﺗصﺤﻴﺢ أوراو اﻻخﺘﺒﺎر ﻳالدوﻳﺎً
وإﺟرا ﻋملﻴﺔ الﺘﺤلﻴل لﺒﻴﺎنالﺎت الﺘﺠرﻳالﺐ
األولالالالﻲ ﺑﺎسالالالﺘخدام ﺑرنالالالﺎمﺞ الﺘﺤلﻴالالالل
اﻹﺣصﺎ ﻲ ( )SPSSلﺤسﺎب مﻌﺎمل الصﻌوﺑﺔ
لﻜل ﻓقرة من خلل إﻳﺠالﺎد نسالﺒﺔ الطلﺒالﺔ
ال ﻳن أﺟﺎﺑوا ﻋن الفقرة إﺟﺎﺑﺔ صﺤﻴﺤﺔ من
ﺑﻴن الطلﺒﺔ ال ﻳن ﺣﺎولوا اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن هال ه
الفقرة .كمﺎ ﺗم ﺣسﺎب مﻌالﺎملت الﺘمﻴﻴالئ
للفقرات ،والﺘﻲ ﺗمﺜالل مﻌالﺎملت اﻻرﺗﺒالﺎط
ﺑوﻳنﺖ ﺑﺎﻳسالﻴرﻳﺎل ( )Point biserialﺑالﻴن
الفقرة واﻻخﺘﺒﺎر .وﺗم اﻻﺣﺘفﺎظ ﺑﺎلفقرات
وﻓالالالق المﻌالالالﺎﻳﻴر اﻹﺣصالالالﺎ ﻴﺔ الﺘﺎلﻴالالالﺔ:
( .)Ebel,1972أي ﻓقرة ذات ﺗمﻴﻴالئ ﺑالﻴن
 0,24 – 0,70ذات ﺗمﻴﻴالالئ مقﺒالالول وﻳنصالالﺢ
ﺑﺘﺤسالالﻴنهﺎ .أي ﻓقالالرة ذات مﻌﺎمالالل ﺗمﻴﻴالالئ
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أﻋلالالى مالالن  0,24ﺗﻌﺘﺒالالر ذات ﺗمﻴﻴالالئ ﺟﻴالالد
وﻳمﻜن اﻻﺣﺘفﺎظ ﺑهﺎ .أي ﻓقرة ذات مﻌﺎمل
صالالﻌوﺑﺔ ﺑالالﻴن  0,3 – 0,7ﻳمﻜالالن أن ﺗﻜالالون
مقﺒولالالﺔ وﻳنصالالﺢ اﻻﺣﺘفالالﺎظ ﺑهالالﺎ (ﻋالالودة،
 .)2442وقد ﺣ ﻓﺖ  2ﻓقرات لم ﺗﻜن ضالمن
المدى المسموح للصﻌوﺑﺔ .لال لك أصالﺒﺢ
اﻻخﺘﺒﺎر ﺑصورﺗه النهﺎ ﻴالﺔ مﻜونالﺎً مالن 72
ﻓقرة .وقد ﺣدد الئمن المنﺎسالﺐ لجﺟﺎﺑالﺔ
ﻋلى اﻻخﺘﺒﺎر مالن خاللل ﺣسالﺎب مﺘوسالط
زمن الطلب ال ﻳن ﻳمﺜلالون األرﺑالﻊ األقالل
زمنﺎً ،واألرﺑالﻊ األﻋلالى زمنالﺎً ،ﺛالم ﺣسالﺎب
مﺘوسط الالئمنﻴن ،ﻓﺒلال الالئمن المنﺎسالﺐ
لجﺟﺎﺑﺔ هو  72دقﻴقﺔ.
سﺎﺑﻌﺎً :ﺛﺒﺎت اﻻخﺘﺒﺎر ،ﺣسﺐ ﺑﺎسالﺘخدام مﻌﺎمالل
الﺜﺒﺎت (كرونﺒﺎخ الفﺎ) ﻋلى ﻋﻴنالﺔ مﻜونالﺔ
من  73طﺎلﺒﺎً من غﻴر ﻋﻴنﺔ الدراسالﺔ ،وقالد
ﺑلالال  0,22وهالالو ذو دﻻلالالﺔ ومﻌﺎمالالل ﺛﺒالالﺎت
مقﺒول.
ﺛﺎمنﺎً :إﻋداد ورقﺔ اﻻخﺘﺒﺎر الﺘﻲ قالدمﺖ ألﻓالراد
الﻌﻴنﺔ ،والﺘﻲ ﺗضمنﺖ األﺟئا اﻵﺗﻴﺔ:


ﻓقرات اﻻخﺘﺒﺎر.



إرشﺎدات وﺗﻌلﻴمﺎت للطلﺒﺔ.



نموذج اﻹﺟﺎﺑﺔ.

ﺗﺎسﻌﺎً :ﺗصﺤﻴﺢ اخﺘﺒﺎر المفﺎهﻴم ،أﻋطﻴالﺖ درﺟالﺔ
واﺣالالدة لجﺟﺎﺑالالﺔ الصالالﺤﻴﺤﺔ للفقالالرة مالالن
اخﺘﺒﺎر المفﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴﺔ ،وأﻋطﻴﺖ درﺟﺔ
صفر لجﺟﺎﺑﺔ الخﺎطﺌالﺔ .وﺑهال ا ﺗراوﺣالﺖ
درﺟﺎت الطلﺒﺔ ﻋلى اﻻخﺘﺒﺎر مﺎ ﺑﻴن الصفر
– .72

نﺘﺎ ﺞ الدراسﺔ
للﺘأكالالد مالالن ﺗﻜالالﺎﻓؤ مﺠمالالوﻋﺘﻲ الدراسالالﺔ ﻋلالالى
اﻻخﺘﺒﺎر القﺒلﻲ الﺘﺤصﻴلﻲ ،ﺗم ﺣسﺎب المﺘوسطﺎت
الﺤسﺎﺑﻴﺔ واﻻنﺤراﻓالﺎت المﻌﻴﺎرﻳالﺔ لمسالﺘوى أدا
الطلﺒﺔ ﻓﻲ اﻻخﺘﺒﺎر القﺒلﻲ ﺗﺒﻌﺎ لمﺘغﻴر الدراسالﺔ:
(المﺠموﻋﺔ) ،وقد لوﺣ وﺟود ﻓالروو ظﺎهرﻳالﺔ
ﺑﻴن المﺘوسطﺎت الﺤسﺎﺑﻴﺔ ﻻسﺘﺠﺎﺑﺎت الطلﺒﺔ ﻋلى
اﻻخﺘﺒﺎر الﺘﺤصﻴلﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻻخﺘل مسﺘوﻳﺎت مﺘغﻴر
الدراسالالﺔ( :طرﻳقالالﺔ الﺘالالدرﻳس) .وللﻜشالالف ﻋالالن

الدﻻلﺔ اﻹﺣصﺎ ﻴﺔ لهال ه الفالروو ،ﺗالم اسالﺘخدام
اخﺘﺒﺎر(ت) ،وﻳﺒﻴن ﺟدول  2نﺘﺎ ﺞ الﺘﺤلﻴل.
جدول 3

نتائج اختبار ت للمقارنة بين وسطي المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة على اختبار التحصيل
القبلي

العدد

الحسابي

الوسط

االنحراف
المعياري

قيمة

المجموعة
تجريبية

25

11,66

3,111

1,636

ضابطة

25

11,66

4,561

ت

قيمة ت غير دالة إحصائيا عند مستوى 6,65

ﻳﺒالالﻴن ﺟالالدول  2انالاله ﻻ ﺗوﺟالالد ﻓالالروو ذات دﻻلالالﺔ
إﺣصالالالﺎ ﻴﺔ ﺑالالالﻴن المﺠمالالالوﻋﺘﻴن (الضالالالﺎﺑطﺔ
والﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ) ﻓﻲ درﺟﺎت اﻻخﺘﺒﺎر القﺒلﻲ للمفﺎهﻴم
الﻜﻴمﻴﺎ ﻴﺔ ﻋند مسالﺘوى الدﻻلالﺔ  ،0,02ﺣﻴالﺚ أن
 ،0,02 ≥ 2,120ﺣﻴالالالﺚ أن الوسالالالط الﺤسالالالﺎﺑﻲ
لﻌلمﺎت طلﺒﺔ المﺠموﻋالﺔ الضالﺎﺑطﺔ  ،23,00ﻓالﻲ
ﺣالالﻴن أن الوسالالط الﺤسالالﺎﺑﻲ لﻌلمالالﺎت طلﺒالالﺔ
المﺠموﻋﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴالﺔ  23,10ممالﺎ ﻳشالﻴر إلالى أن
المﺠموﻋﺘﻴن مﺘﻜﺎﻓﺌﺘﺎن قﺒل إﺟرا المﻌﺎلﺠﺔ ﻋلالى
المﺠموﻋالالﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴالالﺔ ،وﻋلﻴالاله ﻓالالﺎن أي ﻓالالروو
سﺘظهر ﺑﻌد ذلك ﺗرﺟﻊ إلالى طرﻳقالﺔ الﺘالدرﻳس
ﺑﺎسﺘخدام نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ.
وﺑهد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋلى سؤال الدراسﺔ :هل هنالﺎك
ﻓروو ذات دﻻلﺔ ﺑالﻴن مﺘوسالطﺎت ﻋلمالﺎت طلﺒالﺔ
الصف الﺘﺎسﻊ األسﺎسﻲ ﻓﻲ األردن ﺗﻌئى لطرﻳقالﺔ
الﺘدرﻳس (نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ ،والطرﻳقﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ)
ﺗم وضﻊ الفرضﻴﺔ اﻹﺣصﺎ ﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ " :ﻻ ﻳوﺟالد
ﻓرو ذو دﻻلﺔ إﺣصﺎ ﻴﺔ ﻋند مسﺘوى الدﻻلﺔ 0,02
ﺑﻴن مﺘوسط ﻋلمﺎت طلﺒﺔ الصالف الﺘﺎسالﻊ الال ﻳن
ﻳدرسون ﺑﺎسﺘخدام نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ وﺑﻴن مﺘوسط
ﻋلمﺎت طلﺒﺔ الصف الﺘﺎسﻊ ال ﻳن ﻳدرسون وﻓالق
الطرﻳقﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اخﺘﺒﺎر الﺘﺤصﻴل .وﺑهالد
اخﺘﺒﺎر الفرضﻴﺔ اﻹﺣصﺎ ﻴﺔ ﺗم ﺣسﺎب المﺘوسطﺎت
الﺤسﺎﺑﻴﺔ واﻻنﺤراﻓﺎت المﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻻسﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓراد
ﻋﻴنالالﺔ الدراسالالﺔ ،وﻳﺒالالﻴن ﺟالالدول  6المﺘوسالالطﺎت
الﺤسﺎﺑﻴﺔ واﻻنﺤراﻓالﺎت المﻌﻴﺎرﻳالﺔ ﻋلالى اخﺘﺒالﺎر
الﺘﺤصﻴل الﺒﻌدي ﺑﻴن مﺠموﻋﺘﻲ الدراسالﺔ .ﺣﻴالﺚ
ﻳلﺣ وﺟود ﻓروو ظﺎهرﻳالﺔ ﺑالﻴن المﺘوسالطﺎت
الﺤسالالﺎﺑﻴﺔ ﻻسالالﺘﺠﺎﺑﺎت الطلﺒالالﺔ ﻋلالالى اﻻخﺘﺒالالﺎر
الﺘﺤصﻴلﻲ الﺒﻌدي ﺗﺒﻌﺎ ﻻخﺘل مسﺘوﻳﺎت مﺘغﻴالر

الدراسالالﺔ( :طرﻳقالالﺔ الﺘالالدرﻳس) .وللﻜشالالف ﻋالالن
الدﻻلﺔ اﻹﺣصﺎ ﻴﺔ لهال ه الفالروو ،ﺗالم اسالﺘخدام
اخﺘﺒﺎر(ت) ،وﻳظهر ﺟدول  6نﺘﺎ ﺞ الﺘﺤلﻴل.

سﺘﻴﺒﺎنئ ﻓﻲ الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ ﻓﻲ ﺗﺤصﻴل الطلﺒﺔ
ﻋلى الطرﻳقﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ إلى ﻋدة ﻋوامل:
-

ﺍسﺘخﺩﺍﻡ مﻭﺍﺩ ﻭنشﺎﻁﺎﺕ ﺍلﺘﻌلﻴﻡ ﺍلﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍلمﺒنﻴﺔ ﻋلى ﻁﺭﻴقﺔ نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ ﻓالالﻲ
الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ كالﺎﻥ نﺎﺠﺤﺎ ً ﻓﻲ رﻓالﻊ
الﺘﺤصالالﻴل الدراسالالﻲ للطلﺒالالﺔ مقﺎﺭنﺔ مﻊ
ﻁﺭﻳقﺔ ﺍلﺘﺩﺭﻴﺱ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،وهال ا ﺑﺠﻌالل
الطﺎلالالﺐ مسالالﺎهمﺎ ﻓالالﻲ إخالالراج الالالدرس،
مشﺎركﺎ ﻓﻲ أﺣداﺛاله ،ﻓﺎلنشالﺎطﺎت الﻌملﻴالﺔ
الﺘﻲ شﺎرك ﻓﻴهﺎ الطلﺒﺔ لم ﺗﻜن سالﺒﺒﺎ ﻓالﻲ
ﻓهم أﻋمق ﻓقط ،ﺒل سﺎﻋدﺗهم ﻋلى مراﺟﻌﺔ
مﻌالالرﻓﺘهم القﺒلﻴالالﺔ والﺘفﺎﻋالالل مالالﻊ ﻓهمهالالم
الخطأ ،وﺑﺎلﺘﺎلﻲ إﺣداث ﻋدم قنﺎﻋﺔ ﺑالﺎلفهم
الخطأ لدﻳهم ،األمر الال ي سالﺎﻋدهم ﻋلالى
ﺗقﺒالالل الﺘفسالالﻴرات الﻌلمﻴالالﺔ الصالالﺤﻴﺤﺔ
للمشﻜلت المطروﺣﺔ ،وأﻓسﺢ لهم المﺠالﺎل
للﺘفﻜﻴر ﻓﻲ مﻌالرﻓﺘهم القﺒلﻴالﺔ .وهالو مالﺎ
أكده سﺘﻴﺒﺎنئ (.)Stepanz, 2008

-

كمﺎ أن نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ شﺠﻊ الطلﺒﺔ ﻋلى
ﺗولﻴد كم كﺒﻴر من األﻓﻜﺎر ،ﺑﺎﻹضﺎﻓﺔ إلى
أنه ﺣفئهم ﻋلى الﻌمل ضمن المﺠموﻋﺔ،
لهم الفرصﺔ لﺘﺒﺎدل األﻓﻜﺎر
ﻓأﺗﺎح
وﺗﺤوﻳرهﺎ واﻹضﺎﻓﺔ إلﻴهﺎ .ممﺎ ﺟﻌل ﻋملﻴﺔ
الﺘﻌلم أكﺜر مﺘﻌﺔ؛ وﺑ لك انﻌﻜس اﻹﺑداع
ﻓﻲ األﻓﻜﺎر الﺘﻲ ﺗم إنﺘﺎﺟهﺎ لدﻳهم ،ﻭﺘﺩﻋﻡ
هﺫﻩ ﺍلنﺘﻴﺠﺔ نﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍسﺎﺕ سﺎﺒقﺔ ﺤﻭل
ﻓﺎﻋلﻴﺔ ﺍلﺘﻌلﻴﻡ مﻥ ﺃﺠل الﺘغﻴر ﺍلمفﺎهﻴمﻲ
ﻋﺒﻴد ( ،)7003ﺑﺎﻳراكﺘﺎر ( Bayraktar,
 ،)2009ﺑﺎركر(.)Parker, 2010

-

وﺗالالؤدي منﺎقشالالﺔ المفالالﺎهﻴم ﻓالالﻲ نمالالوذج
سﺘﻴﺒﺎنئ ﻓﻲ الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ إلى مسﺎﻋدة
الطلﺒﺔ ﻋلى الفهم ﺑﺎﻹضﺎﻓﺔ إلى ﺗشالﺠﻴﻌهم
ﻋلى إﻋﺎدة ﺑنﺎ ﻓهمهم المفﺎهﻴمﻲ ،ونﺘﻴﺠﺔ
ل لك ﻳصﺒﺢ الطلﺒﺔ أكﺜر اقﺘنﺎﻋﺎً ﺑالﺎلفهم
الﻌلمﻲ السلﻴم .كمﺎ ﻳئود ه ا النالوع مالن
الﺘالالدرﻳس ﺑفالالرص لمئﻳالالد مالالن اﻻنغمالالﺎس
والمشﺎركﺔ ،األمر ال ي ﻳئﻳد مالن ﻓالرص
الطلﺒﺔ ﻓﻲ الﺘﻌمق المﻌرﻓالﻲ ،وﻳئﻳالد مالن
داﻓﻌﻴﺘهم واهﺘمالﺎمهم وكفالﺎﻳﺘهم ال اﺗﻴالﺔ،

جدول 4

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة على اختبار التحصيل
البعدي

المجموعة

العدد

الحسابي

الوسط

االنحراف
المعياري

قيمة ت

تجريبية

25

23,25

3,164

*2,121

ضابطة

25

11,61

1,111

*ذات داللة إحصائية عند مستوى 6,65

ﻳلﺣ من خلل ﺟدول  6وﺟود ﻓالرو ذي دﻻلالﺔ
إﺣصالالﺎ ﻴﺔ ﻋنالالد مسالالﺘوى الدﻻلالالﺔ  0,02ﺑالالﻴن
مﺘوسطﺎت ﻋلمﺎت الطلﺒﺔ ﻓالﻲ اخﺘﺒالﺎر الﺘﺤصالﻴل
الﺒﻌدي ﺗﻌئى لطرﻳقﺔ الﺘدرﻳس ،ﺣﻴﺚ أن الوسالط
الﺤسالﺎﺑﻲ لﻌلمالﺎت طلﺒالﺔ المﺠموﻋالﺔ الضالﺎﺑطﺔ
 ،24,03ﻓﻲ ﺣﻴن الوسط الﺤسﺎﺑﻲ لﻌلمالﺎت طلﺒالﺔ
المﺠموﻋﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ  ،72,72ﺣﻴالﺚ كالﺎن الفالرو
لصالالﺎلﺢ المﺠموﻋالالﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴالالﺔ (الﺘالالﻲ درسالالﺖ
ﺑﺎسالالﺘخدام نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ ) ،أي أن مسالالﺘوى
الﺘﺤصﻴل لدﻳهم كﺎن أﻋلى من مسﺘوى الﺘﺤصﻴل
لدى أﻓالراد المﺠموﻋالﺔ الضالﺎﺑطﺔ (الﺘالﻲ درسالﺖ
ﺑﺎسﺘخدام الطرﻳقﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ) ،وﺑ لك ﺗم رﻓض
الفرضﻴﺔ المنﺒﺜقﺔ سؤال الدراسﺔ وهﻲ" ﻻ ﻳوﺟالد
ﻓرو ذو دﻻلﺔ إﺣصﺎ ﻴﺔ ﻋند مسﺘوى الدﻻلﺔ 0,02
ﺑﻴن مﺘوسط ﻋلمﺎت طلﺒﺔ الصالف الﺘﺎسالﻊ الال ﻳن
ﻳدرسون ﺑﺎسﺘخدام نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ وﺑﻴن مﺘوسط
ﻋلمﺎت طلﺒﺔ الصف الﺘﺎسﻊ ال ﻳن ﻳدرسون وﻓالق
الطرﻳقﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اخﺘﺒﺎر الﺘﺤصﻴل".

منﺎقشﺔ النﺘﺎ ﺞ
أشﺎرت نﺘﺎ ﺞ الدراسﺔ إلى وﺟود ﻓالرو ذي دﻻلالﺔ
إﺣصﺎ ﻴﺔ ﻋند مسﺘوى الدﻻلﺔ  0,02ﻓﻲ ﺗﺤصالﻴل
الطلﺒﺔ ﻳﻌئى لطرﻳقﺔ الﺘالدرﻳس لصالﺎلﺢ نمالوذج
سﺘﻴﺒﺎنئ ﻓﻲ الﺘغﻴالر المفالﺎهﻴمﻲ ،إذ ﺑلال الوسالط
الﺤسﺎﺑﻲ للمﺠموﻋﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴالﺔ  ،72,72ﻓالﻲ ﺣالﻴن
ﺑل الوسط الﺤسﺎﺑﻲ للمﺠموﻋﺔ الضالﺎﺑطﺔ ،24,03
وه ا ﻳدل ﻋلى رﻓﻊ مسﺘوى الﺘﺤصﻴل لدى أﻓالراد
المﺠموﻋﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴﺔ مقﺎرنﺔ ﺑالأﻓراد المﺠموﻋالﺔ
الضﺎﺑطﺔ .وﻳمﻜن ﺗفسالﻴر ﺗفالوو ﻓﺎﻋلﻴالﺔ نمالوذج
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وﺑﺎلﺘﺎلﻲ ﻳئﻳد من ﺗركﻴئهم ﻋلى الالﺘﻌلم
والفهم واسﺘﻴﻌﺎب الواﺟﺒﺎت ،وهالو مالﺎ أدى
إلى زﻳﺎدة اهﺘمﺎم الطلﺒﺔ ﺑدراسﺔ الﻜﻴمﻴﺎ .
-

ﺗضالالمﻴن نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ مﺠموﻋالالﺔ مالالن
الخطالالوات المدروسالالﺔ والﻌﺎملالالﺔ ضالالمن
مﺠموﻋالالﺔ مالالن اﻻسالالﺘراﺗﻴﺠﻴﺎت واضالالﺤﺔ
المﻌﺎلم ومﺤددة الغرض ممﺎ أﻋطى المﻌلم
ﻓرصﺔ قﻴﺎدة الدرس ﺑشﻜل ﻳﺤف الﺘنفﻴال
الﻜﺎمل للخطﺔ والﺘأكد من مسﺎهمﺔ ﺟمﻴﻊ
الطلﺒﺔ ﻓﻴه ،ممﺎ سﺎﻋد ﻋلى إزالالﺔ الفﺠالوة
الﺘالالﻲ ﺑالالﻴن الطلﺒالالﺔ والمﻌلالالم كمالالﺎ ﺣالالرر
الطﺎلﺐ من القﻴود الﺘﻲ ﻳشالﻌر ﺑهالﺎ داخالل
الﺤصﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘرك ﺣرﻳﺔ النقﺎش والﺤوار
داخل المﺠموﻋﺎت.

وﻋند مراﺟﻌالﺔ مالﺎ قدماله الﺒﺤالﺚ الﺘرﺑالوي مالن
الدراسالالﺎت الﺘالالﻲ ﺗنﺎولالالﺖ الﻜشالالف ﻋالالن المفالالﺎهﻴم
الﺒدﻳلالالﺔ لالالدى الطلﺒالالﺔ واسالالﺘخدام اسالالﺘراﺗﻴﺠﻴﺎت
الﺘغﻴالالر المفالالﺎهﻴمﻲ ﻻكﺘسالالﺎب ﺗﻌلالالم ذو مﻌنالالى،
لمﻌرﻓﺔ مدى ﺗواﻓالق نﺘﻴﺠالﺔ هال ه الدراسالﺔ مالﻊ
غﻴرهﺎ من نﺘﺎ ﺞ الدراسﺎت السﺎﺑقﺔ ﻋلى اﻋﺘﺒﺎر أن
نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ ﻓالالﻲ الﺘغﻴالالر المفالالﺎهﻴمﻲ أﺣالالد
اسالالﺘراﺗﻴﺠﻴﺎت الﺘغﻴالالر المفالالﺎهﻴمﻲ ﻓالالﻲ ﺗﻌالالدﻳل
المفﺎهﻴم الﺒدﻳلالﺔ ،وﺟالد أنهالﺎ ﺗﺘفالق مالﻊ ﺃكالﺎر
 ،)Akar,ﺩﻴمﻴﺭﻭﺘﻲ وكوسالالالالالالالﺎﺛﺎنﺎ
(2005
وﺘسﺎﺒﺎرلﻴالالئ ( & Demerouti, Kousathana
 ،)Tsaparlis, 2004 a, bخوالالالدة ومصالالطفى
( ،)7020دراسﺔ النمري ( ،)7022أﺑو صرار (،)7022
والﺘﻲ أظهرت ﻓﻲ مﺠملهﺎ وﺟود ﻓروو ذات دﻻلﺔ
إﺣصالالﺎ ﻴﺔ لصالالﺎلﺢ المﺠموﻋالالﺔ الﺘﺠرﻳﺒﻴالالﺔ الﺘالالﻲ
اسﺘخدمﺖ إﺣدى اسﺘراﺗﻴﺠﻴﺎت الﺘغﻴر المفﺎهﻴمﻲ.
الﺘوصﻴﺎت والمقﺘرﺣﺎت
-

ﻓﻲ ضو النﺘﺎ ﺞ الﺘﻲ ﺗم الﺘوصل إلﻴهﺎ ،ﻓﺎن
الﺒﺎﺣﺚ ﻳوصﻲ ﺑﺎﻵﺗﻲ:

-

أظهرت نﺘالﺎ ﺞ الدراسالﺔ ﻓﺎﻋلﻴالﺔ اسالﺘخدام
نمالالوذج سالالﺘﻴﺒﺎنئ ﻓالالﻲ ﺗغﻴﻴالالر المفالالﺎهﻴم
الﻜﻴمﻴﺎ ﻴﺔ الﺒدﻳلالﺔ ،لال ا ﺗوصالﻲ الدراسالﺔ
ﺑﺎسالالﺘفﺎدة مطالالوري منالالﺎهﺞ الﻜﻴمﻴالالﺎ مالالن
ملمالالﺢ هالال ا النمالالوذج وخطواﺗالاله وﺗﺒنﻴالاله
كنموذج ﻓﻲ ﺗدرﻳس المفﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴﺔ.

باشل حصني

-

ﻋلى مﻌلمالﻲ الﻌلالوم اﻻهﺘمالﺎم ﺑﺘشالخﻴص
وكشف أنمﺎط الفهم الﺒدﻳل لدى الطلﺒالﺔ،
وﺗﺤدﻳد نسﺐ شﻴوع األخطالﺎ المفﺎهﻴمﻴالﺔ
ﻓﻲ الموضوﻋﺎت الﻌلمﻴﺔ ﺑشﻜل ﻋﺎم ،وخﺎصﺔ
الﻜﻴمﻴﺎ ﻴالالﺔ منهالالﺎ قﺒالالل الشالالروع ﺑﺘالالدرﻳس
المواد الﺘﻌلﻴمﻴﺔ الﺠدﻳدة.

-

ﺗطالوﻳر ﺑالرامﺞ لمﻌﺎلﺠالﺔ أنالواع األخطالﺎ
المفﺎهﻴمﻴﺔ ﺣﺘى ﺗﺘواﻓق مﻊ الفهم الﻌلمالﻲ
السلﻴم.

-

ﺗوﺟﻴالاله الﺠهالالود الﺘرﺑوﻳالالﺔ ﻋلالالى مسالالﺘوى
الالوزارة ومالدﻳرﻳﺎت الﺘرﺑﻴالالﺔ الﺘﺎﺑﻌالﺔ لهالالﺎ
ﺑنقﺎمﺔ دورات ﺗدرﻳﺒﻴﺔ لمﻌلمﻲ الﻜﻴمﻴﺎ من
أﺟل ﺗوظﻴف نمالوذج سالﺘﻴﺒﺎنئ ﻓالﻲ ﺗﻌلالﻴم
وﺗﻌلم الﻜﻴمﻴﺎ  ،لﻜالﻲ ﻳﻌالئز الطلﺒالﺔ ﻋلالى
ﺗغﻴر المفﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴالﺔ الﺒدﻳلالﺔ لالدﻳهم
والﻌمل ﻋلى زﻳﺎدة وﻋﻴهم ﺑأهمﻴﺔ النمالﺎذج
اللزمﺔ لﺘدرﻳسهﺎ.

-

ضرورة مراﺟﻌﺔ كﺘالﺐ الﻜﻴمﻴالﺎ الﺤﺎلﻴالﺔ
لﺘضمﻴنهﺎ أوراو ﻋمل ،ونشﺎطﺎت مﺒنﻴﺔ ﻋلى
مراﺣل نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ.

-

ﺗدرﻳﺐ الطلﺒﺔ ﻋلى ﺗوظﻴف نموذج سﺘﻴﺒﺎنئ
من خلل ﺗوﻓﻴر ﺑﻴﺌﺔ صفﻴﺔ آمنﺔ ﺗسﺎﻋدهم
ﻓﻲ ﺗغﻴﻴر المفﺎهﻴم الﻜﻴمﻴﺎ ﻴﺔ الﺒدﻳلﺔ.
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