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فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على املدخل املنظومي يف تنمية التحصيل الدراسي وتعديل  
  ماتالتصورات البديلة لدى طالبات كليات التربية للمعل

  الدكتورة لبىن حسني العجمي:     إشراف         بدرية سعد آل بوحاصل                 :إعداد الطالبة      
   الدراسة ستخلصم 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد التصورات البديلة للمفاهيم العلمية املتـضمنة بوحـدة علـم                  
ت التربية للمعلمات ، وتعرف مـدى فعاليـة     األنسجة لدى طالبات الفرقة األوىل قسم الكيمياء بكليا       

ستراتيجية قائمة على املدخل املنظومي يف تنمية التحصيل وتعديل التصورات البديلـة لـدى هـؤالء                ا
  .الطالبات 

 يفوحتقيقاً هلذه األهداف قامت الباحثة بإعداد اختبار لتحديد التصورات البديلة ثنائي الـشق                 
بلغـت   الفرقة األوىل بقسم الكيميـاء       البات من ط   استطالعية ينة علم األنسجة وتطبيقه على ع     وحدة

ستراتيجية تدريسية مقترحة قائمة على املدخل املنظومي يف ضـوء  ا ، كما قامت بإعداد      طالبة ) ١٣٠(
العصف الذهين والتعلم التعاوين ومنوذج بوسنر للتغري املفاهيمي ، وإعداد دليل لتدريس وحـدة علـم                

 الطالبة يف وحدة علم األنسجة كما مت إعداد اختبار          دليلتيجية املقترحة ، وإعداد     ستراالاألنسجة وفق ا  
حتصيلي يف املستويات املعرفية الست يف الوحدة التجريبية مث تدريس الوحـدة التجريبيـة باسـتخدام                

 درست طالبـات اموعـة      ، يف حني   ) ٥٠= ن  ( ستراتيجية املقترحة لطالبات اموعة التجريبية      الا
الوحدة نفسها بالطريقة املعتادة ، وبتطبيق اختبار حتديـد التـصورات البديلـة         ) ٥٠= ن  ( الضابطة  

واالختبار التحصيلي قبل التجريب ، وبعد التجريب  واستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة  ملعاجلـة               
  : البيانات ، توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

م العلمية املتضمنة بوحدة علم األنسجة لدى طالبـات الفرقـة          وجود تصورات بديلة للمفاهي    §
  . األوىل قسم الكيمياء بكلية التربية للمعلمات 

ستراتيجية التدريسية املقترحة القائمة على املدخل املنظومي يف تنمية التحصيل الدراسي الفعالية ا  §
لتحصيل الكلي لـدى طالبـات      عند املستويات املعرفية الدنيا ، واملستويات املعرفية العليا ، وا         

  . اموعة التجريبية 
  . تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طالبات اموعة التجريبية  §
رتباطية بني التحصيل الدراسي وتعديل التصورات البديلة لدى طالبات اموعة          إوجود عالقة    §

 . التجريبية
  : أمهها وانتهت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات من 

سـتخدام املـدخل    على ا علمات يف أثناء اخلدمة     امل الطالبات املعلمات قبل اخلدمة ، و      بتدري  
  . تدريس العلوم املنظومي يف

  - أ  - 
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Abstract: 
 This study aimed to define the scientific alternative conceptions in 
pathology unit for chemistry first grade students in colleges of education, 
and to determine the effectiveness of suggested strategy based on the 
systemic approach on developing the academic achievement and changing 
the alternative conceptions of the female students at colleges of education. 
To achieve this aim, the researcher prepared the next tools: 

- An exploration two tails test to determine the alternative conceptions 
in the pathology unit and the test was applied to a sample of 
chemistry first grade students ( n=130). 

- A teaching strategy based on the systemic approach in the light of 
brain storming, cooperative learning, and Bonser model for 
conceptual changing. 

- Teaching guide based on the suggestion strategy. 
- Achievement test for sex epistemic levels. 
Then the researcher taught the experimental unit using the suggested 

strategy for the experimental group (n=50), while the control group (n=50) 
learned the same unit using the traditional methods. 

Analyzing the data from posttest and pretest the results were as follows: 
- Alternative conceptions about pathology concepts were found. 
- The suggested strategy based on systemic approach was effective in 

developing academic achievement at both low and high epistemic 
levels, and the whole achievement for the experimental group. 

- The scientific alternative conception for the experimental group were 
changed. 

- Correlation between academic achievement and changing alternative 
conceptions for experimental group was found. 

- This study recommends that the in service and pre service teachers 
should be trained to use the systemic approach in teaching science. 
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    الفصـل األول    
  مشكــلة الدراســــة
  حتديدها واخلطة العامة لدراستها

  
  

  : مقدمة الدراسة×
،وأصبحت الثقافة العلميـة جـزءاً مهمـاً مـن       ياة املعاصرة  يف احل   بارزاً وم دوراً حتتل العل   

 لزامـاً علـى التربيـة العلميـة أن          من مث بـات   الثقافة العامة للفرد ال ميكن االستغناء عنها ، و        

ترتفع إىل مستوى املسؤولية من أجل حتقيق تعلـيم وتعلـم أفـضل للعلـوم ، يقـود إىل جيـل                 

  . بكفاءة وجدارة مفكر منتج يستطيع مواجهة حتديات املستقبل 

 كان التحديث والتطوير والتجديد ملمحاً واضحاً مـن مالمـح امليـدان التربـوي               اولذ  

بـدت احلاجـة إليـه مـستمرة ، نظـراً           كمـا    وميدان تعليم العلوم بوجه خاص ،         ، بوجه عام 

 من أهـم مالمـح تطـوير بـرامج تعلـيم العلـوم              ن املستمر للعلوم والتقنية ، حيث إ      رللتطو

 ، وتوجيـه املتعلمـة       والتقنيـة  تكامل بـني العلـوم    الستوى التجريب وحماولة حتقيق     النهوض مب 

 املناقـشات ، واختـاذ القـرارات ، كمـا           يف العمل والبحث واملـشاركة      يفالة  عللمشاركة الف 

راشـد  ( تنميـة اتمـع      ىل حياـا اليوميـة وإ     يف املتعلمـة    توفري احتياجات يوجه التطوير إىل    

  ) .١٩٩٤الكثريي ، 

 أن العمليـة التعليميـة   ىلإأشارت العديـد مـن الدراسـات التربويـة         ويف هذا اإلطار      

 نظرها أهم مثـرات اخلـربة اإلنـسانية وجتـارب البـشر عـرب               يف متثل   اليت املعرفة   علىتتركز  

 يف ظـل هـذه النظـرة حمـصورة      يفوأصبحت مسئولية املؤسسات التعليمية     . القرون واألجيال   

 تقـدم ـا هـذه       الـيت  بالطريقـة    االهتمـام املتعلمني باملعلومـات دون      تزويد   يفاملقام األول   



  - ٤ -

 يتـسم غالبـاً   والـذي  يعيـشه هـؤالء املتعلمـون ،      الذياملعلومات ، أو مبناخ البيئة التعليمية       

مبمارسات تقليدية عقيمة تؤدي م إىل الشعور بـاالغتراب وعـدم الرضـا وضـعف الدافعيـة           

من األحيان دراسة املـتعلمني هلـذه املعلومـات دون رغبـة           كثري   يفويترتب على ذلك    . للتعلم  

علـى راشـد ،    (  صلتهم ـا بانتـهاء الدراسـة واجتيـاز االمتحانـات             وتنتهيودون فهم ،    

٢٠٠٠( .     

 لتكـون    ضـرورة   إطار تطـوير العمليـة التعليميـة       يف   االهتمام بإعداد املعلمة    يعد،ذا  هل       

 املطـورة وتوضـيحها للطالبـات ، وتـوجيههن لالسـتفادة            معلمة مؤهلة لتنفيذ برامج العلوم    

 يفمنها من خالل املشاركة اجلادة ، حيث تتميز معظـم الـربامج اجلديـدة واملنـاهج املطبقـة                   

دول اخلليج جبعل التعلم أكثر واقعية وارتباطاً ببيئة الطالبـات وحبيـان اليوميـة ، كمـا أـا                   

تمـع ومنـوه وقيامـه مبـسئولياته أمـام اتمعـات             حياة ا  يف إعدادهن للمشاركة    يفتساعد  

  ) .١٩٩٤راشد الكثريي ، (األخرى 

 التربية العلمية علـى أن التـدريس بـصفة عامـة ، وتـدريس               يفوقد أكد املختصون       

العلوم بصفة خاصة ، ليس جمرد نقل املعرفة إىل الطالبـات وحـشو أذهـان ـا ، بـل هـو                      

عبـد الـسالم   ( طوير فهمهن عن مجيع مـا يـدور حـوهلن     بناء معارفهن وتيفعملية تساعدهن  

 يفلذلك كانت الدعوى إىل تطـوير اسـتراجتيات التـدريس املـستخدمة             ) . ١٩٩٨مصطفى ، 

  : لعدة مربرات منها – املرحلة اجلامعية يف والسيما –مجيع املراحل الدراسية 

 وإتاحة الفرصة هلن احلث على استخدام طرائق وأساليب تساعد على تنمية تفكري الطالبات ، -

 .لإلبداع واالبتكار واملبادرة 

   



  - ٥ -

مما ساهم ىف إجيـاد  لقاء الذي ينتهي باحلفظ والترديد،     اعتماد نسبة كبرية من املعلمات على اإل       -

  . عملييت التعليم والتعلم يفدور سليب للطالبة 

دة الدراسية ، ستراتيجيات تدريسية تثري دافعية الطالبات للتعلم وتشوقهن للماااحلاجة إىل  -

 . وتنمى الثقة ىف نفوسهن ، وتكسبهن القدرة الذاتية على التعلم 

العملية يف  نشطاً اً  جتعل الطالبة حموراليتستراتيجيات التدريس اضعف إملام بعض املعلمات ب -

 . التربوية والتعليمية 

 الطالبات ،  بني العمل التعاوين مهاراتتنميةعن  األساليب والطرائق املعمول ا حالياً قصور -

  . وتطوير الكفاءات الالزمة للعمل بروح الفريق 

 التربية تتعلق مببادئ التدريس وأساليبه ، والتنوع ىف الطرائق يفظهور اجتاهات حديثة  -

  )هـ١٤٢٨،وزارة التربية والتعليم ( . والوسائل التعليمية

 Directشـر   يف ظـل البيئـة التعليميـة التقليديـة يـسود منـوذج التعلـيم املبا       و  

Instruction model يـستند علـى الفكـر اخلطـي     الذي Liner Thought  ولـيس 

 ، حيث يعتمد هـذا النمـوذج علـى الـشرح     Systemic Thoughtعلى الفكر املنظومي 

والتلقني من قبل املعلم ، واالستماع واحلفظ والترديـد مـن قبـل املـتعلم ، فيتمركـز هـذا                    

 يستند منوذج التعليم املباشر علـى عـدة مـسلمات منـها             ماكالنموذج حول املعلم وفاعليته ،      

  :)١٢٩ : ١٩٩٧حسن حسني زيتون ، ( 

  . هو يذهب إىل املدرسة ليستقبلها  معرفة ، وأنه يسعى إىل طلبها فأن اإلنسان يولد بال -
 . أن املعلم هو حامل املعرفة وناقلها  -
 .لم أن املعلم يستطيع عن طريق اإللقاء نقل املعرفة إىل املتع -



  - ٦ -

إن نقل املعرفة يقتضى حتول التدريس إىل موقف رمسي يكون للمعلم فيه النصيب األكرب من  -
 . النشاط اللغوي 

  . أن املتعلم ال يتعلم بغري معلم  -
ـ      ويف هذا اإلطار تؤدي بيئة          نعيـشه إىل ختـريج      الـذي م  يالتعلم هـذه ،وواقـع التعل

 والـذي الكلـي املنظـومي املتـرابط ،        أجيال يفكر معظمها بطريقة خطية منفصلة عن اإلطـار          

  وخـالل العقـدين املاضـيني مت تطـوير         ،ي نـشاط إنـساين    يصنع النسيج املعريف املتشابك أل    

ومـا تؤكـد عليـه مـن         ،  تعتمد على نظريات التعلم احلديثة     يتالعديد من املداخل التدريسية ال    

ة ومعلوماتـه اجلديـدة     ضرورة أن يبىن املتعلم معارفه بنفسه وأن يربط بـني معلوماتـه الـسابق             

  . لتكوين بنية معرفية سليمة مهيأة ألي تعلم الحق 

ـ       التربيـة العلميـة املـدخل      يف   تواكـب النظريـات احلديثـة        يتومن أبرز املداخل ال

 علـى  يقـوم والـذي  ، والـتعلم  عملـييت التعلـيم   يف Systemic Approach املنظومي

ركـز تطـوير تـدريس العلـوم والرياضـيات          نظرييت البنائية والتعلم ذي املعىن ، وقد تبنـاه م         

 فـروع العلـم   يفقام خرباء املركز بإعداد بعض الوحـدات التعليميـة         حيث   ،جبامعة عني مشس    

وذلـك وفقـاً للمـدخل املنظـومي ، ومت تطبيـق            ،)  بيولـوجي    – فيزياء   –كيمياء  ( املختلفة  

 حممـد عبـد القـادر ،    ( التـدريس  يف املرحلة اجلامعية وثبت فاعليتـها  يفبعض هذه الوحدات    

 كما تناولت العديـد مـن البحـوث والدراسـات التربويـة اسـتخدام املـدخل                 ،) ٢٠٠٤

 ,Fahmy(  دراسـة  –علـى سـبيل املثـال     - ومنها ،املنظومي ىف تدريـس العلـــوم

& Lagowski, 2001 ( ، دراسـة و )    ، ( و دراسـة ،) ٢٠٠٤حممـد صـقر James, 

& Schernich ,2007 ( تائج تلك الدراسـات فاعليـة املـدخل املنظـومي     د أظهرت نقو

  .حتقيق بعض أهداف تدريس العلوم يف 


