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Abstract:
The research purpose is to acknowledge the role of female teachers in forming wrong
perception about conceptions of heredity in minds of female students of intermediate
schools, in Riyadh. The Research sample formed of (69) female teachers within the
Riyadh North Education Office in 1436-1437H "2015/2016". A questionnaire form
was prepared to determine the wrong perceptions about conception of heredity in
minds of science female teachers. It included (10) multiple-choice questions, each
with (4) choices, followed by (4) different explanations to chose from, after being
reviewed by a group of arbitrators. The stability account was equal to (0.73) using
Cronbach's Alpha equation. The researchers also prepared an interview tool for a
random sample of female teachers (8 science teachers), to recognize relation of
teaching practices, teaching language of conceptions, with forming wrong
perceptions in the minds of female students. It was composed of (8) questions that
were reviewed and confirmed. The results pointed to the existence of a lot of wrong
perceptions about conception of heredity (chromosome, gene, RNA, DNA, recessive
and dominant character, genetic polymorphism, formalist models) at science
teachers. Results also indicated a relation between educational practices and teaching
language of conceptions, and formation of wrong perceptions in minds of female
students. Results also pointed to nonexistence of relation between science
specialization and formation of wrong perceptions about conception of heredity ChiSquare Tests value is (2.493) which is a non-statistical function value, where the
[sig] associated value is (0.477), is larger than the level indication (0.05), which
means that there are no substantial differences in the occurrences of right and wrong
answers to the study sample depending on major specialization. The research
concluded with a number of recommendations in the light of its results.
Keywords: Science teacher, wrong perceptions, conception of heredity,
intermediate schools
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التصورات الخاطئة حول مفاهيم الوراثة
دور معلمات العلوم في تكوين
ّ
لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض
نورة بنت عبداهلل الجبرين

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

صالح بن عبداهلل العبدالكريم

قسم المناهج وطرق التدريس ،جامعة الملك سعود

مستخلص البحث:

التصورات الخاطئة حول مفاهيم الوراثة لدى طالبات
تعرف دور معلمات العلوم في تكوين
هدف البحث إلى ّ
ّ
وتكونت عينة البحث من ( )69معلمة في المدارس التابعة لمكتب
المرحلة المتوسطة في مدينة الرياضّ .
اإلشراف التربوي بشمال الرياض ،للعام الدراسي 1437/1436هـ "2016/2015م" .ولتحقيق أهداف البحث

التصورات الخاطئة للمفاهيم الوراثية لدى معلمات العلوم ,في ضوء متغير التخصص,
تم تطبيق استبانة لتحديد
ّ
وتكونت االستبانة من ( )10أسئلة في صورتها النهائية ،كل سؤال بأربعة اختيارات لإلجابة الختيار و ٍ
احد منها،
ّ
يليها أربعة اختيارات لتفسيرها ،وبعد التأكد من صدقها ،بعرضها على مجموعة من المح ّكمين ,وحساب ثباتها
أعد الباحثان أداة مقابلة لعينة عشوائية من المعلمات
الذي بلغ ( ،)0.73باستخدام معادلة ألفا كرونباخ .كما ّ

التصورات الخاطئة
بتكون
( 8معلمات علوم)؛ ّ
ّ
للتعرف على عالقة الممارسات التدريسية ولغة تعليم المفاهيم ّ
وتكونت من ( )8أسئلة شبه مقننة تم التأكد من صدقها وثباتها .ودلّت نتائج البحث على وجود
لدى الطالباتّ ,

تصورات خاطئة لدى معلمات العلوم بنسب عالية للمفاهيم الوراثية( :الكروموسوم ,والجين ,و ,DNAو،RNA
والتنحي والسيادة ,والطرز الجينية ,والطرز الشكلية) ,باإلضافة إلى وجود عالقة بين الممارسات التدريسية ولغة

التصورات الخاطئة لدى الطالبات ,كما ّبينت النتائج عدم وجود عالقة بين التخصص
وتكون
ّ
تعليم المفاهيم ّ
التصورات الخاطئة لمفاهيم الوراثة ،إذ إن قيمة اختبار مربع كاي بلغت القيمة
العلمي لمعلمات العلوم وامتالك
ّ

( )2.493وهي قيمة غير دالة إحصائياً حيث إن قيمة ] [sigالمرتبطة بها بلغت القيمة ( )0.477وهي أكبر

من مستوى الداللة ( )0.05مما يعني أنه ال توجد فروق جوهرية في تك اررات اإلجابات الصحيحة والخاطئة
لدى عينة الدراسة باختالف التخصص .وخلص البحث إلى عدد من التوصيات في ضوء ما أسفر عنه من

نتائج.

التصورات الخاطئة ،مفاهيم الوراثة ،المرحلة المتوسطة.
الكلمات المفتاحية :معلم العلوم،
ّ
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المقدمة
عد المفاهيم العلمية من أهم نواتج التعلم التي يمكن بواسطتها تنظيم المعرفة العلمية في
ت ّ
ئيسا من أهداف تدريس
صورة ذات معنى؛ ولذلك أصبح التعلم ذو المعنى للمفاهيم العلمية هدفًا ر ً

ئيسا للتربية العلمية؛ حيث إنها تساعد
العلوم ,كما أصبح الفهم العلمي الصحيح للمفاهيم هدفًا ر ً
المتعلمين على فهم المواد العلمية وطبيعة العلم ،وتزيد من اهتمامهم بمادة العلوم؛ كونها تساعدهم
على فهم كثير من الظواهر واألشياء وتفسيرها ،واستخدام المفاهيم بصورة وظيفية.

اتساعا مع
إن تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى المتعلم عملية عقلية تراكمية ومستمرة ،تزداد عمقًا و ً

ازدياد المعارف والخبرات لديه ،ويتضح ذلك من تعريف المفهوم العلمي بأنه "االسم أو المصطلح الذي

ُيعطى لمجموعة من الصفات ،أو الخصائص المشتركة ،أو العديد من المالحظات المنظمة" (النجدي،

وراشد ،وعبدالهادي ،2003،ص .)342فعملية فهم المفهوم واكتسابه بصورة صحيحة؛ يؤدي إلى
اكتساب مفاهيم أخرى جديدة ،ويتفق ذلك مع نظرية أوزبل ،التي ترى أن المعرفة السابقة عبارة عن
تتضمن إعادة بناء وتنظيم مستمرين لما ُيستجد من معلومات .وتشير سليمان ()2006
بنى معرفية
ّ
ً
إلى أن مساعدة المتعلمين على بناء المفاهيم بصورة صحيحة ُيواجه بعديد من الصعوبات ،أبرزها
المعرفة القبلية لدى المتعلمين ،السيما إذا كانت هذه المعرفة ال تتفق مع ما هو صحيح في العلم.

وأصبح التحدي الذي يواجه المعلمين ،ليس فقط مساعدة المتعلم على تعلم المفاهيم واألفكار بصورة
سليمة؛ بل مساعدته على تعديل هذه المفاهيم في بنيته المعرفية .وال يغيب عن الذهن ما يراه برونر
أن أي معلومة مهما كانت صعبة؛ يمكن أن توضع بشكل مبسط؛ يستطيع حتى الطفل الصغير أن
يتعلمها ويفهمها.
أحيانا نماذج خاطئة في ذهن المتعلم؛ مما يعوق عملية استيعاب المفاهيم،
ويواجه تعلم المفاهيم الجديدة ً
والمبادئ ،واألفكار التي ُيراد تدريسها؛ ومن ثم قد تنشأ نماذج أو تصورات خاطئة؛ ولكنها أكثر منطقية

قناعا للمتعلم (الحصان .)2015 ،وقد أطلق الباحثون عدداً من المسميات على التصورات الخاطئة،
وا ً

منها األطر البديلة  ،Alternative Frameworksوالمفاهيم البديلة ,Alternative Conceptions
والتصورات القبلية (Chi, 2011; Akerson & Hanuscin, 2007; Ryan ,Preconceptions

فضال عن عديد من التسميات األخرى
)، & Aikenhead, 1992 ; Gilbert & Swift, 1985
ً
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التي استخدمتها الدراسات في الميدان التربوي ،مثل الحس الشائع  Common Sceneوغيرها
( Gadgil, Nokes & Chi, 2011; Thijs & Berg, 1995; Pintrich, Marx & Boyle
.)1993
انتشارا,
ويرى زيتون ( ،)1998أن مصطلح التصورات الخطأ  Misconceptionsأكثر المصطلحات
ً
وذلك منذ تبنيه في الندوة الدولية عن التصورات الخطأ في العلوم والرياضيات عام  .1983وقد يكون

مناسبا أكثر؛ ألنه قد ُيفهم من بعض التسميات األخرى أنها مفاهيم
تسميتها بالتصورات الخطأ للمفاهيم
ً

علمية صحيحة ،وأفكار ذات جودة للظاهرة المدروسة ،كما أن الطالب يعتقد أنها صحيحة ،ويدافع

عنها ،ويرفض تعديلها؛ بينما هي تصورات خطأ حول المفهوم (الشايع والحربي .)2011 ،ومع أهمية
أن هناك صعوبات تواجه المتعلم في تعلم المفاهيم العلمية
المفاهيم العلمية في بناء المعرفة؛ إال ّ
واكتسابها ،ومن بين هذه الصعوبات كما يراها أمبوسعيدي والبلوشي ( ،)2009وزيتون (:)1998
 طبيعة المفهوم العلمي ،ويتمثّل في مدى فهم المتعلم للمفاهيم العلمية المجردة ،أو المعقدة ،أو ذاتالمثال الواحد.

 الخلط في معنى المفهوم أو في الداللة اللفظية لبعض المفاهيم العلمية ،وخاصة المفاهيم التيتُستخدم بوصفها مصطلحات علمية ،وكلغة متداولة بين العامة.
 النقص في خلفية الطالب العلمية. -صعوبة تعلّم المفاهيم العلمية السابقة والالزمة للتعلم الجديد.

ويضيف خطايبة ( )2005الصعوبات التالية:

 العوامل الداخلية لدى المتعلم ،والمتمثلة في استعداده ،ودافعيته ،واهتمامه للمواد ،وكذلك البيئة التييعيش فيها.

 -استراتيجيات التدريس المتبعة في تعليم المفهوم.

 معلمو العلوم أنفسهم من حيث كفاءاتهم ،ومدى فهمهم للمفاهيم العلمية.ويشير عديد من الدراسات واألبحاث إلى شيوع التصورات الخاطئة لدى المتعلمين في مختلف مراحل

التعليم ،وبمختلف مجاالت العلوم (إبراهيم2001 ،؛ أمبوسعيدي 2004 ،أ،ب؛ والهنائي وأمبوسعيدي،
2007؛ وبايراكتارBayraktar, 2009؛ وCeliker & kara, 2011؛ والشايع والحربي2011 ,؛
وعياش والعيسى2013 ،؛ والشمالي .)2015 ،كما أوضحت الدراسات أن التصورات الخاطئة نحو
مقصودا ,فالمتعلمون
تعليما رسميًّا
موضوع معين أو ظاهرة؛ قد تكون موجودة لدى المتعلم قبل تلقيه
ً
ً
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يمتلكون التصورات الخطأ نتيجة الخبرات التي يمرون بها قبل أن يأتوا إلى المدرسة؛ فتتفاعل المعرفة
فيتكون لديه تصورات ومعارف ال تتفق مع المعرفة
السابقة لدى المتعلم مع ما يتعلمه في حصة العلوم؛ ّ
العلمية المقبولة لدى العلماء .كما يرى (أمبوسعيدي 2004 ،أ،ب؛ والشايع والحربي2011 ،؛

والحصان2015 ،؛ والناشري )2008 ،أن معلمي العلوم ،والكتاب المدرسي ،وطرائق التدريس
التقليدية ،ووسائل اإلعالم؛ تُش ّكل مصادر في تكوين التصور الخطأ لدى المتعلم .وترى شاهين

( ) 2005أن اإلعداد غير الجيد لمعلمي العلوم ،والخلفية المعرفية دون المستوى في المادة العلمية؛
التصورات البديلة.
ُيسهم في تكون
ّ
يكونها المتعلمون عن األحداث والظواهر الطبيعية بثباتها ورسخوها
وتتصف
التصورات الخاطئة التي ّ
ّ
وغالبا ما تكون غير معروفة أو يتم تجاهلها من ِقبل المعلمين؛ مما يعوق
في البنيه المعرفية للمتعلم،
ً
تدريسهم؛ حيث إنها تؤثر في تحقيق باقي أهداف التعلم ،من مثل التحصيل وبنائية المعرفة (السيد،
.)2013
التصورات الخطأ في إعاقة تعلّم المفاهيم
وقد أصبح المختصون بتدريس العلوم أكثر إد ار ًكا لدور
ّ
العلمية بطريقة صحيحة؛ لذا أجريت األبحاث والدراسات الستقصاء صور المفاهيم وتكوينها في أذهان

المت علمين ،من خالل استخدام عدة أساليب تشخيصية؛ لتقييم مستوى تعلم المفاهيم العلمية ،والكشف
عن التصور الخطأ ،ومنها المقابالت اإلكلينيكية ،وأسئلة مفتوحة النهاية ،واختبارات االختيار من متعدد
(أحادية الشق ،وثنائية الشق ،ومفتوحة النهاية) ،وخرائط المفاهيم والمناقشات الصفية ،والرسوم
التخطيطية الدائرية للمفهوم ،والتداعي الحر ،والتصنيف (أمبوسعيدي2004 ،ب ,وزيتون.)2002 ,
ومن أجل التغلب على صعوبات تعلم المفاهيم ،وتعديل التصورات لدى المتعلمين؛ أكدت األدبيات
التربوية ضرورة ربط المعرفة السابقة بالخبرات التعليمية الجديدة للمتعلم ,كما أثبت عديد من

االستراتيجيات الحديثة وأساليب التدريس فاعليتها ,مثل استخدام االستقصاء بأنواعه ,ودورة التعلم,

والمنظمات التخطيطية المعرفية ,والتشبيهات ,ونموذج بوسنر وزمالئه ,وخريطة ( Vأمبوسعيدي
والبلوشي .)2009 ,وتذكر سليمان ( )2006أن استراتيجيات معالجة التصور الخطأ تنطلق من الفكر
البنائي ,الذي يرى أن التعلم عملية نشطة ،وأن المتعلم يقوم بتعديل وتغيير مفاهيمه ،وقد يعيد بنائها
وتنظيمها بشكل يختلف عما كانت عليه.
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وقد بدأت النظم التربوية تضمين موضوعات علم الوراثة الحديثة في مقرراتها ,والتي أصبحت أكثر
يعد أحد أهم فروع علم
عمقًا بمفاهيمها الناتجة عن الثورة العلمية للهندسة الوراثية؛ كون علم الوراثة ّ
األحياء الذي يدرس في التعليم العام؛ لما يتناوله المتعلم من مفاهيم أساسية يكتسب من خاللها فهم
أهمية هذا العلم ،ومدى ارتباطه بحياته المستقبلية وتأثيره فيه (الشايع والعسيري .)2012 ,ويمثّل علم

خصبا لمجموعة كبيرة من المفاهيم المجردة والمعقدة ,التي ال يمكن للمتعلم إدراك مدلوالتها
حقال
الوراثة ً
ً
عن طريق المالحظة ،كالجين ،والكروموسوم ،و ،DNAوغيرها ،وهذا يتطلّب منه القيام بعمليات عقلية

وتصورات ذهنية؛ من أجل استيعابها وفهمها؛ مما يجعله من أكثر الموضوعات البيولوجية التي يجد
المتعلم صعوبة في تعلمها (الحضرمية وأمبوسعيدي.)2012 ،
تأثير في عملية التعلم والتحصيل
يعد أقوى عناصر الموقف التعليمي ًا
ويؤكد التربويون أن المعلم ّ
فعاال
للمتعلمين ( .)Abd-El-Khalik, & Akerson, 2004; Huling, 2014وحتى يكون المعلم ً

متمكنا من مادته ،ويمتلك معرفة عميقة وكافية تضفي على أسلوبه مرونة في التعليم،
ينبغي أن يكون
ً
وتنوعا في المعلومات (.)Bell & Gansneder, 2011; Bell & Linn, 2002
ً
نظر
ويمثّل معلم مادة العلوم في المرحلة المتوسطة إشكالية خاصة في المملكة العربية السعودية؛ ًا
ُ
للقصور في برامج إعداده ،المتمثل في وجود فجوة بين ما يقوم المعلم بتدريسه ،ومحتوى اإلعداد
التخصصي؛ حيث إن جميع خريجي التخصصات العلمية ،مثل الكيمياء ,والفيزياء ,واألحياء تتاح لهم
فرصة التدريس في هذه المرحلة؛ رغم أن مادة العلوم تشتمل على جميع الجوانب التخصصية؛ مما
وفقدانا للثقة ،وعدم الشعور بكفاءة التدريس ،وهذا ما تؤكده الدراسات القديمة والحديثة في
عبئا،
ُيش ّكل ً
ً
هذا السياق ،ومنها دراسات (الحذيفي )2003 ,و(العنزي .)2012 ،كما ويؤكد الشايع ( )2013أن
حاجة معلمي العلوم والرياضيات إلى برامج تطوير مهني في المجاالت التخصصية (المحتوى العلمي)

تتضمن موضوعات لم يتعرض لها المعلمون
أعلى من برامج التطوير التربوية؛ كون الكتب المطورة
ّ
من قبل .ويجد معلمو العلوم صعوبة في تدريس بعض المفاهيم ،السيما تلك التي ال تنتمي إلى مجال
تخصصهم؛ فيحاولون التعامل معها في ضوء معرفتهم السابقة؛ األمر الذي يؤدي إلى تكوين تصورات

لتكونها لدى
ًا
لديهم عن تلك المفاهيم ،قد تختلف عن المعنى العلمي السليم؛ وبالتالي يصبحون
مصدر ّ
ميال للتجديد في طرق التدريس ,وطرح أسئلة ذات مستويات عليا إذا
طالبهم .كما يكون المعلم أكثر ً

كانت معرفته بمحتوى الموضوع قوي ة؛ مما يمنحه الثقة .وتتأثر ممارسات المعلم بمعتقداته التدريسية
حول طرق التدريس وبناء المعرفة (سليمان وعيسى.)2005 ,
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الدراسات السابقة:
التصورات الخطأ للمفاهيم العلمية في موضوعات العلوم المختلفة؛ فقد تناول
نتيجة االهتمام بموضوع
ّ
التصورات الخاطئة التي يمتلكها الطلبة /المعلمين ,مثل دراسة سيلكر وكا ار
عديد من الدراسات
ّ

التصورات الخاطئة حول آثار البيوت
( ،)Celiker & kara, 2011التي هدفت إلى التعرف على
ّ
الخضراء (الدفيئة) لدى الطالب المعلمين قبل الخدمة ،من تخصصي الكيمياء والعلوم الحياتية في
اختبار تألّف من ()36
ًا
معلما ,واستخدم الباحث
مستوى السنة األخيرة ,وبلغت عينة الدراسة ()52
ً
التصورات الخاطئة حول أثر الدفيئة ,إضافة إلى
فقرة .وخلصت النتائج إلى امتالك المعلمين لبعض
ّ

التصورات الخاطئة لدى معلمي ما قبل الخدمة؛
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في امتالك
ّ
تُعزى إلى متغير التخصص.
التصورات البديلة للمفهومات الفلكية
وكان الهدف من دراسة الهنائي وأمبوسعيدي ( )2007الكشف عن
ّ
لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية ،تخصص علوم ،بجامعة السلطان قابوس؛ ولتحقيق أهداف الدراسة

أ َّ
وبينت النتائج
طالبا وطالبةّ ,
تكون من ( )10فقرات ،طُّبق على (ً )63
ُعد اختبار للمفاهيم الفلكية ّ
تدني مستوى الفهم ,وعدم قدرة  %75من الطلبة المعلمين على تقديم التفسير العلمي الصحيح للعديد
من الظواهر الفلكية.
وأجرى بايراكتار ( )Bayraktar, 2009دراسة حول األخطاء المفاهيمية لدى الطلبة المعلمين في

مكون
تركيا ،حول مفهوم الحركة والقوة ,وقد شملت العينة ( )79من الطلبة المعلمين ,وطُّبق اختبار ّ
من ( )29فقرة اختيار من متعدد؛ وقد أظهرت النتائج أن الطلبة المعلمين لديهم أخطاء مفاهيمية قوية
ًّ
جدا ومتأصلة.

تطرقت إلى التصورات الخاطئة لدى الطالب حول المفاهيم الوراثية (موضوع
أما الدراسات التي ّ
البحث) ,على المستوى المحلي فمنها دراسة الشايع والعسيري ( ،)2012التي هدفت إلى معرفة مدى
اكتساب طالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض للمفاهيم األساسية للوراثة؛ حيث طُّبق اختبار
طالبا .ودلّت النتائج على وجود تصورات خاطئة للمفاهيم
تحصيلي على عينة عشوائية بلغت (ً )186
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الوراثية (الجينات ,و ,DNAوالنواة ,والكروموسوم ,والمعلومات الوراثية) لدى الطالب ,ومحدودية أفكارهم
الرئيسة المتعلقة بالعمليات ،والتركيب ،والوظيفة .كما ّبينت النتائج عدم قدرة الطالب على الربط بين
المفاهيم.
تصورات الخاطئة لمفاهيم الوراثة لدى طالب
وهدفت دراسة الناشري ( )2008إلى التعرف على ال ّ
التصورات الخاطئة عن
توصلت النتائج إلى أن
تكونها؛ إذ ّ
ّ
الصف الثالث المتوسط بالقنفذة ,ومصادر ّ
التصورات الخاطئة
المفاهيم العلمية في الوراثة منتشرة لدى العينة ,وتراوحت نسبة الطلبة الذين يمتلكون
ّ

التصورات من
تكون هذه
ّ
()%88.93 - %10.42؛ وهي نسب مرتفعة ،كما تفاوتت نسب مصادر ّ
وجهة نظر الطالب؛ حيث يمثّل المعلم نسبة كبيرة ,ثم يأتي الكتاب المدرسي ،والبيئة المحيطة بوصفها
التصورات بنسبة أقل ,باإلضافة إلى وسائل اإلعالم.
مصادر أخرى لتلك
ّ

وعلى الصعيد العالمي أوضحت دراسة شاتوبادهيي ( ،)Chattopadhyay, 2005التي أُجريت في
تصورات خاطئة لمصطلحات الوراثة (الخلية ,والجينات ,والكروموسومات,
الهند أنه يوجد لدى الطالب ّ

والمعلومات الوراثية ,والتكاثر)؛ كما بينت الدراسة الصعوبات التي تواجه الطالب في الربط بين هذه

بعضا أثناء حدوث عملية االنقسام الخلوي والتكاثر في الكائن الحي.
المفاهيم ،وعالقتها ببعضها ً
كما كشفت دراسة ساكا وسيراه وأكدينز وآياس ( )Saka, Cerrah, Akdeniz & Ayas, 2006عن
عدم فهم الطالب لمفاهيم الوراثة (الجين ,والكروموسوم ,و ،)DNAوامتالكهم تصورات خاطئة عن هذه
المفاهيم الوراثية.
وفي دراست ذات عالقة بالتصورات الخاطئة في موضوعات علمية أخرى ،أشارت بعض الدراسات
التصورات الخاطئة قد يكون مصدرها الموقف الصفي داخل حجرة الدراسة؛
في تدريس العلوم إلى أن
ّ
فقد أكد أمبوسعيدي (2004أ) في دراسة هدفت إلى الكشف عن األخطاء المفاهيمية في وحدة
األحماض والقواعد لدى طلبة الصف الحادي عشر من التعليم العام بسلطنة عمان؛ شيوع األخطاء
المفاهيمية لدى الطلبة في وحدة األحماض والقواعد ,وأن الصعوبات واألخطاء المفاهيمية لدى الطلبة

تكونت بسبب طرائق التدريس التقليدية التي يستخدمها المعلم ,وأن ثمة ارتباطًا بين الصعوبات واألخطاء
ّ

المفاهيمية التي يعاني منها الطلبة في العلوم واستخدام طرائق تدريس مناسبة للكشف عنها ومعالجتها.

التصورات الخطأ للمفاهيم
وبينت دراسة الشايع والحربي ( ،)2011التي هدفت إلى التعرف على
ّ
ّ
الكيميائية المتعلقة بحاالت المادة الثالث لدى طالب المرحلة الثانوية ,وتم تطبيق أداة مقننة من أدوات
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وبينت الدراسة امتالك الطالب
مشروع األدلة القائمة على الممارسة في التربية العلمية بجامعة يوركّ .
لتصورات خاطئة متعلقة بالمفاهيم الكيمائية ذات العالقة بحاالت المادة الثالث ,مثل :الخلط بين
ّ

مفهمومي االنصهار والتذويب ,وعدم وضوح المدلول العلمي لمصطلح "تجري" و"تنسكب" .وأرجعت

شجع على الحفظ دون الفهم,
الدراسة أسباب وجود هذه
التصورات إلى استراتيجيات التدريس التي تُ ّ
ّ
وامتالك معلم العلوم للتصور الخطأ نفسه الذي يحمله الطالب.
كما أ ّكدت دراسة شاهين ( )2005امتالك معلمي العلوم للمرحلة االبتدائية أثناء الخدمة تصورات
وتكونت العينة من ( )200معلم ومعلمة ,واستخدمت
خاطئة عن بعض المفاهيم الكيميائية األساسيةّ ,
استبيانا مفتوح النهاية ُيدلي فيه أفراد العينة بتصوراتهم حول مفاهيم محددة ،مع إعطاء أمثلة
الباحثة
ً
على كل مفهوم؛ وأشارت النتائج كذلك إلى أن نسبة كبيرة من أفراد العينة لم يتضح لديهم كثير من

العالقات بين المفاهيم موضع الدراسة.
وهدفت دراسة (إبراهيم )2001 ,إلى تعرف درجة استيعاب معلمي العلوم في المرحلة األساسية
اختبار
ًا
أعد الباحث
المتوسطة للمفاهيم الكيمائية ,والكشف عن العوامل المؤثرة في االستيعاب .وقد ّ
معلما ومعلمة .ودلت النتائج على أن نسبة
تشخيصيًّا كاشفًا ألفراد العينة البالغ عددهم ()587
ً
االستيعاب الكلية كانت منخفضة؛ حيث بلغت ( .)57.61%كما أوضحت النتائج وجود فرق في نسبة
االستيعاب للمفاهيم الكيمائية يعزى إلى متغير التخصص؛ ولصالح متخصصي الكيمياء.
وبمراجعة األدب التربوي فيما يتعلق بمعالجة المفاهيم الخاطئة ،فقد أثبتت بعض الدراسات فعالية بعض
االستراتيجيات في تدريس مفاهيم الوراثة؛ إذ استخدمت دراسة الحصان ( )2015نموذج تسريع تعليم
العلوم في تنمية المفاهيم الوراثية ،وتصويب تصورتها البديلة لدى طالبات الصف الثالث متوسط,
التصورات الخطأ لدى عينة الدراسة .وأثبتت النتائج فعالية
وطُّبق في الدراسة اختبار قبلي لتحديد
ّ
استخدام نموذج تسريع تعليم العلوم في اكتساب المفاهيم الوراثية ،وتصويب ما يرتبط بها من تصورات
بديلة .وأجرت ماضي ( )2011دراسة هدفت إلى معرفة أثر مخططات التعارض المعرفي
 Cognitive Conflict Mapsفي نمية المفاهيم ،ومهارات ح ّل المسائل الوراثية لدى طالبات الصف
العاشر .وتم بناء اختبارين أحدهما للمفاهيم الوراثية ،من نوع اختيار من متعدد ,واآلخر اختبار لمهارات
ح ّل المسائلة الوراثية .وأظهرت النتائج فاعلية المخططات في تنمية المفاهيم وح ّل المسائل.
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ويتبين مما سبق أهمية المفاهيم العلمية ،والمكانة التي تحتلها في تدريس العلوم المختلفة ,وضرورة
ّ
اكتسابها بصورة علمية صحيحة لدى الطلبة ومعلمي العلوم؛ لتساعدهم على فهم المادة العلمية ،وانتقال
أثر التعلم ،مع األخذ في االعتبار االستراتيجيات الحديثة ذات الفعالية في تعليم المفاهيم.
مشكلة البحث:
يمثل علم الوراثة أحد المجاالت المهمة في العلوم الحياتية؛ إذ إنه يتناول موضوعات ذات صلة بحياة
عددا من المفاهيم التي يصعب فهمها وتعلمها؛ نتيجة لطبيعتها المجردة
اإلنسان ومستقبله ,ويضم ً
عاليا من القدرة العقلية؛ لذلك قد ينشأ
ودرجة تعقيدها .ويتطلب اكتسابها وادراك موضوعاتها مستوى ً
عن عدم فهمها بشكل علمي صحيح تصورات خاطئة ،سواء من جانب المعلمين أو الطالب.

التصورات الخاطئة ( )Misconceptionsلدى كل من المعلمين والطالب من مشكالت تعلم
وتعد
ّ
ّ
العلوم؛ فقد كشفت ذلك البحوث في مجال تدريس العلوم ،خاصة المفاهيم المتعلقة بالوراثة؛ بوصفها
أكثر المفاهيم عرضة للتصور الخاطئ ،كدراسات :شاتوبادهيي (، (Chattopadhyay, 2005
وساكا وآخرين ( ,)Saka,et.el., 2006و(الناشري ,)2008 ,و(الشايع وعسيري .)2012 ,أما دراسة
(أمبوسعيدي والبلوشي )2014 ,فقد كشفت عن أثر استراتيجية حل المشكالت في اكتساب المفاهيم

التصورات البديلة ,ودراسة (الحصان ،)2015 ,التي كشفت عن فعالية نموذج تسريع
الوراثية ،وتعديل
ّ
تعلم العلوم ،وتنمية المفاهيم الوراثية وتصويب تصورتها.
ونظر ألهمية المفاهيم العلمية في البناء المعرفي ,وضرورة إكسابها بشكل علمي صحيح؛ فقد أُجريت
ًا
البحوث والدراسات العالمية والمحلية الستقصاء صورة المفاهيم وواقعها الفعلي في أذهان المتعلمين,
واختبار فاعلية بعض االستراتيجيات الحديثة ونماذج التدريس؛ لكن هناك ندرة في الدراسات التي

تكشف عن مدى فهم معلمي العلوم ،في المرحلة المتوسطة بالتحديد ،للمفاهيم العلمية ,والممارسات
التصورات الخاطئة؛ كما يشير األدب التربوي إلى أن المعلم يمكن
التدريسية لتعليم المفاهيم وتكوين
ّ
التصورات الخاطئة عند الطلبة ,إذا لم يكن لديه معرفة وفهم سليم للمفاهيم
أن ُيش ّكل أحد مصادر
ّ

العلمية .وأخذاً في االعتبار أن كثير من معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة ،يحملن تخصصات

في الكيمياء والفيزياء إضافة إلى األحياء؛ مع صعوبة استيعاب المفاهيم الوراثية وتعليمها؛ كونها

صور مختلفة من المفاهيم واألفكار
ًا
فهما وقدرة تحليلية عالية ,باإلضافة إلى امتالك الطالبات
تتطلّب ً
الخاطئة في عدد من المفاهيم الوراثية؛ مما ُيش ّكل عائقًا للتعلم ذي المعنى.
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التصورات الخاطئة
من هنا تبرز الحاجة إلى إجراء هذا البحث؛ لتحديد دور معلمة العلوم في تكوين
ّ
للمفاهيم الوراثية لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،ال سيما في ظل ندرة الدراسات ذات العالقة المطبقة
على المعلمات.
أسئلة البحث:
يسعى البحث إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
"ما دور معلمات العلوم في تكوين المفاهيم الخاطئة حول الوراثة لدى طالبات المرحلة المتوسطة
بالرياض؟"
ويتفرعّ من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
التصورات الخاطئة التي تمتلكها معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة حول المفاهيم األساسية
 -1ما
ّ
للوراثة؟
 -2ما العالقة بين لغة تعليم المفاهيم العلمية والممارسات التدريسية التي تستخدمها معلمة العلوم,
التصورات الخاطئة لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟
وتكون
ّ
ّ
 -3هل توجد عالقة بين التخصص العلمي لمعلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ،وامتالكهن للتصورات
الخاطئة عن المفاهيم األساسية للوراثة؟
أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى معرفة:
التصورات الخاطئة التي تمتلكها معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة حول المفاهيم األساسية للوراثة.
-1
ّ
وتكون
 -2العالقة بين لغة تعليم المفاهيم العلمية والممارسات التدريسية التي تستخدمها معلمة العلومّ ,
التصورات الخاطئة لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
ّ

للتصورات الخاطئة
 -3العالقة بين التخصص العلمي لمعلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ،وامتالكهن
ّ
عن المفاهيم األساسية للوراثة.
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أهمية البحث:

التصورات الخاطئة للمفاهيم الوراثية لدى المعلمات؛ يرجع إلى األسباب التالية:
االهتمام بالبحث عن
ّ
 -1أن موضوعات علم الوراثة ذات عمق وتجريد ,وأن قدرة الطالبات على فهم المعنى العلمي
التصورات الخاطئة التي في ذهن
الصحيح يرتبط بفهم معلماتهن؛ ومن هنا جاء البحث لمعرفة
ّ
معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة عن المفاهيم الوراثية.

 -2إفادة القائمين على برامج إعداد معلمات العلوم ،من خالل تقديم تشخيص لبعض المخرجات فيما
يتعلق بالبناء المعرفي التخصصي والتربوي للمعلمات.
 -3تزويد المختصين بو ازرة التعليم ,ومشرفات العلوم بمستوى فهم المعلمات للمفاهيم الوراثية ,ووعيهن
بالتصورات الخاطئة والممارسات التدريسية المالئمة.
يعد البحث الحالي  -حسب علم ِ
الباحثَين -من أوائل األبحاث في البيئة السعودية ،التي تتناول
ّ -4
التصورات الخاطئة لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
دور معلمات العلوم في تكوين
ّ
التصورات الخاطئة لدى
 -5استجابة لما أوصى به عديد من الدراسات عن أهمية القيام بدراسة حول
ّ
المعلمين.

 -6أنه يفتح المجال أمام الباحثين إلجراء دراسات أخرى مماثلة تتعلّق بمجاالت تحوي مفاهيم علمية
مجردة.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية:

التصورات الخاطئة حول المفاهيم األساسية
اقتصر البحث على معرفة دور معلمات العلوم في تكوين
ّ
في الوراثة لدى طالبات المرحلة المتوسطة.

الحدود البشرية:

معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.

الحدود الزمنية:
طُّبق البحث الحالي في الفصل الدراسي األول ،من العام الدراسي 1437-1436هـ "2016/2015م".
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الحدود المكانية:

طُّبق هذا البحث بمدينة الرياض في المدارس الحكومية (بنات) ،للمرحلة المتوسطة التابعة لمكتب
اإلشراف التربوي بشمال الرياض.
مصطلحات البحث:

التصورات الخاطئة (:)Misconceptions
ّ
يعرفها صبري بأنها "البنى العقلية ،أو األفكار العقلية ،أو التصورات الذهنية الموجودة لدى الفرد

المتكونة لديه
حول موضوع أو حدث أو إجراء أو عملية ما ،ويخالف تفسيرها التفسير العلمي الدقيق ،و ّ
قبل أو بعد المرور بخبرات محددة" ( ،2002ص  ،)512وتختصر بأنها "أفكار الطالب المسبقة
وغير المكتملة أو غير الصحيحة علمياً" كيلي وتجل ( .)Keeley and Tugel, 2009, p4
التصورات والتفسيرات التي تحملها معلمات العلوم
ويقصد بالتصورات الخاطئة في هذا البحث إجرائيًّا:
ُ
ّ

عن المفاهيم الوراثية األساسية ،وتتعارض مع الفهم العلمي السليم .وتُقاس في هذا البحث من خالل
أداء المعلمة على اختبار مكون من  10فقرات ،تقوم المعلمة باختيار (البديل غير الصحيح) لتفسير

اإلجابة.
المفاهيم:

عرف المحيسن المفهوم العلمي بأنه" :صياغة مجردة للخطوط المشتركة بين مجموعة من الحقائق
ُي ّ
العلمية ,وهو تعبير عن عالقة منطقية بين معلومات ذات صلة ببعضها" ( ،1999ص .)119وتتفق
القواميس ومنها قاموس أكسفورد ( )2015وقاموس مريام-وبستر ( )2015على تعريف المفهوم العلمي
يتكون لدى المتعلم عن األشياء ،والظواهر ،واألحداث ,ويمثّل
بما مضمونه أنه استدالل عقلي منظم ّ
وجهة النظر العلمية الصحيحة ,ويم ّكن المتعلم من البناء المعرفي الصحيح.
كونتها معلمات العلوم عن
ُ
ويقصد بالمفاهيم في هذا البحث إجرائيًّا :مفاهيم الوراثة األساسية التي ّ
موضوعات الوراثة في كتب العلوم للمرحلة المتوسطة ,وتتمثّل بالمفاهيم التالية :الكروموسوم ,والجين,

و ,DNAو ,RNAوالطرز المظهرية ,والطرز الجينية ,والسيادة والتنحي.
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الوراثة:

ويقصد بها إجرائيًّا في هذا البحث :هوالعلم الذي يهتم بدراسة الموروثات (الجينات) ،والصفات
التي تورثها ،وتنتقل من جيل إلى جيل آخر ،وتكون من المحتوى المعرفي لمادة الوراثة في منهاج
العلوم للمرحلة المتوسطة.
منهجية البحث واجراءاته
منهج البحث:

اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يهتم بوصف الواقع ,وذلك عن طريق جمع المعلومات
الكافية عن مشكلة البحث ,ثم تفسير المعلومات وتحليلها؛ بغية تحقيق أهدافه (عبيدات ,عدس ,كايد,

عبر عنها كميًّا
وي ّ
 .)2011ويذكر (المشوخي )2002 ,أن المنهج الوصفي يصف الظاهرة وصفًا دقيقًا ُ

يوضح مقدار هذه الظاهرة وحجمها ،أو درجة ارتباطها
أو كيفيًّا .فالتعبير الكمي يعطيها وصفًا رقميًّا ّ
ويوضح خصائصها .وحيث إن هذا البحث
مع الظواهر األخرى ,أما التعبير الكيفي فيصف الظاهرة
ّ

التصورات الخاطئة للمفاهيم الوراثية لدى طالبتهن في
يهتم بمعرفة دور معلمات العلوم في تكوين
ّ
المرحلة المتوسطة؛ لذا ُّ
مناسبا لتحقيق أهدافه.
فيعد هذا المنهج
ً
وقد استخدم الباحثان المنهج النوعي (الكيفي) ،وهو منهجية بحث عامة في العلوم االجتماعية ترّكز

على وصف الظواهر ،والسعي إلى تحقيق فهم أعمق لها من خالل المنحى االستقرائي والتفسيري

للمعلومات التي تنتج وتُجمع من السياق الطبيعي للظاهرة (العبدالكريم .)2012 ،وقد تم ذلك بأسلوب
التصورات
وتكون
ّ
المقابلة؛ الستقصاء العالقة بين الممارسات التدريسية للمعلمات ،ولغة تعلّم المفاهيمّ ،
الخاطئة لدى الطالبات.

مجتمع البحث وعينته:
مجتمع البحث كما أشار العساف هو "مصطلح علمي منهجي يراد به كل من يمكن أن تعمم عليه

نتائج البحث" ( ،2010ص  .)95ويمثّل مجتمع البحث معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ،التابعات

لمكتب التربية والتعليم بالشمال في مدينة الرياض ،للعام الدراسي (1437/1436هـ) الموافق

2016/2015م ,والبالغ عددهن حسب إفادة مكتب التربية والتعليم بالشمال ( )82معلمة في المدارس
الحكومية .وقد اختيرت العينة في شمال الرياض بصورة قصدية؛ بسبب قرب المدارس ،وسهولة

الوصول إليها .وبعد ذلك ُوّزعت االستبانة على جميع أفراد العينة البالغ عددهن ( )82معلمة علوم،
تكونت
اُسترجع منها ( )69استبانة ،بنسبة استرجاع تزيد على  .%84وبعد ذلك اُختيرت عينة عشوائية ّ

من ( )8معلمات لتطبيق أداة المقابلة؛ اُختيرت مدارسهن بالطريقة العشوائية البسيطة من بين ()35
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ويوضح الجدول ( )1معلمات العلوم الالتي شملتهن
مدرسة في المدارس المتوسطة التابعة للمكتب.
ّ
العينة ،وتوزيعهن حسب متغيري التخصص ونوع المؤهل.

جدول ( : )1توزيع عينة البحث حسب متغيري التخصص ونوع المؤهل
النسبة ()%
العدد
التخصص
%23.3
16
كيمياء
%63.8
44
أحياء
%8.7
6
فيزياء
%4.3
3
غير ذلك*
%100
69
المجموع
* غير ذلك :تخصصات تشمل علوم عامة ،علوم ورياضيات ،علم حيوان ،علم نبات ،وغيرها ،ووضع تخصصي
علم حيوان ،وعلم نبات ضمن فئة غير ذلك باعتبار هذين التخصصين ال يقدمان مفاهيم الوراثة بنفس القدر

والشمولية المقدمة في تخصص األحياء.

ويتضح من الجدول ( ،)1أن أعلى نسبة في العينة هن معلمات األحياء ،بنسبة  ,%63.8وتأتي
معلمات الكيمياء في المرتبة الثانية بنسبة  ,%23.3بينما تأتي معلمات الفيزياء في المرتبة الثالثة،
بنسبة  % 8.7من العينة ،وقد اختار الباحثان التعامل مع كل تخصص على حدة رغم قلة بعض
التخصصات لتحديد الفروق بين التخصصات بشكل أكثر دقة.
أدوات البحث:

التصورات الخاطئة:
األداة األولى :استبانة
ّ
التصورات الخاطئة في المفاهيم الوراثية؛
تطرقت إلى
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات التي ّ
ّ
تبنى الباحثان جزًءا من أداة دراسة (الحضرمية وأمبوسعيدي ،)2012 ،التي تهدف إلى الكشف عن
ّ
التصورات البديلة لدى طلبة الصف الثاني عشر في سلطنة عمان لمفاهيم الوراثة .واقتصر الباحثان
ّ

وتضم بعض المفاهيم الوراثية المضمنة
على اختيار ( )10أسئلة من األداة األصلية ،مع التعديل عليها،
ّ
تكونت االستبانة من جزأين:
في مناهج العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية .وقد ّ
الجزء األول :يشمل البيانات األولية ألفراد عينة البحث من حيث التخصص العلمي ونوع المؤهل.
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تضم أكثر المفاهيم الوراثية التي تُش ّكل صعوبة في تعلمها,
يتكون من ( )10أسئلة
ّ
الجزء الثانيّ :
التصورات الخاطئة ،وهي :الكروموسوم ,والجين ,والحمض النووي الديوكسي رايبوزي
وتنتشر فيها
ّ

 ,DNAوالحمض النووي الرايبوزي  ,RNAوالسيادة والتنحي ,والطرز المظهرية ,والطرز الجينية) .وهذا
ما يؤ ّكده عدد من الدراسات ،منها (الشايع وعسيري ،)2012 ,و(الحصان ،)2015 ,و(أمبوسعيدي
والبلوشي.)2014 ,

وكانت األسئلة من نوع االختيار من متعدد ذي الشقين ( ,)Two-Tier MCQsالشق األول :يتطلّب

وتعد األخرى تصورات خاطئة.
اختيار إجابة من أربعة بدائل ،يمثّل أحدها الفهم العلمي السليم للمفهومّ ,

وفي الشق الثاني اختيار تفسير من أربعة تفسيرات تبرر االختيار في الشق األول .والسبب في اختيار

هذا النوع من األسئلة؛ ما تتمتّع به من المزايا ،كما ورد في األدب التربوي ،ومنها أنها:
 تتيح تحديد تبريرات العينة لمعتقداتهم. طريقة ناجحة لتحديد المفاهيم الخاطئة لدى العينة حول المفاهيم العلمية. تتيح فرصة مسح عدد كبير من المفاهيم الخاطئة لدى العينة.وللتأكد من الصدق الظاهري لألداةُ ,عرضت في صورتها األولية على مجموعة من المح ّكمين
المختصين بالتربية العلمية ,والمناهج وطرق تدريس العلوم ,باإلضافة إلى عدد من معلمي العلوم ذوي
محكما؛ إلبداء مالحظاتهم وآرائهم في صياغة األسئلة من حيث السالمة
الخبرة ,بلغ عددهم ()17
ً
اللغوية والعلمية ,ووضوح األسئلة ,ومناسبتها لهدف البحث .واقتصرت مالحظات المح ّكمين على

الصياغة اللغوية ,وتعديل بعض الفقرات ,وتوضيح بعض الرسومات؛ وقد أُجريت تعديالت على األداة
في ضوء مقترحاتهم.
أما بالنسبة للثبات فقد تم التحقّق من ثبات األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ؛ حيث ُحسب معامل
ألفاكروبناخ للفقرات ككل ,ولكل فقرة على حدة ,وبلغ معامل ألفا لثبات األداة ()0.73؛ ُّ
وتعد هذه القيمة
مقبولة لغرض البحث.
األداة الثانية :المقابلة:

أعد الباحثان مقابالت شخصية (شبه مقننة) مع معلمات العلوم؛ بهدف التعرف على عالقة الممارسات
ّ
التصورات الخاطئة للمفاهيم الوراثية لدى طالبات المرحلة
التدريسية ،ولغة تعلّم المفاهيم بتكوين
ّ
وتضمنت
المتوسطة .وقد ُبنيت أسئلة المقابلة بمراجعة األدب التربوي حول أبرز األبعاد ذات العالقة,
ّ
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المقابلة ( )8أسئلة شبه مفتوحة؛ هدفت إلى تقصي فهم المعلمة للتصورات الخاطئة في العلوم ,وأثرها
في عملية التعلم ،مع تقديم أمثلة عليها .ويتبع ذلك الكشف عن األساليب والممارسات التدريسية داخل

تضمنت وجهة نظرها  -بوصفها معلمة علوم -حول الداللة اللفظية والترجمة وأثرها في
الصف ,كما
ّ
تعليم المفاهيم الوراثية.
وقد ُعقدت المقابالت الشخصية بعد التنسيق مع اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض وادارات
المدارس والمعلمات؛ حيث كانت تُعقد في غرفة ،وبصورة منفردة مع كل معلمة ،بواقع ( )10-15
دقيقة .وفي بداية المقابلة كان يتم توضيح هدف المقابلة ،ثم تطرح األسئلة على المعلمة ،وتدون

استجابتها بشكل تحريري في الجزء المخصص لكل سؤال في بطاقة المقابلة الشخصية ،وقام بإجراء
المقابالت أحد الباحثين لضرورة أن يتم ذلك بعنصر نسائي.
وللتأكد من صدق األداة وثباتها عرضت على مجموعة من المختصين في المناهج والتربية العلمية,
كما ُجّربت مع معلمتين من خارج العينة؛ للتأكد من وضوح األسئلة ،وامكانية االستجابة لها من ِقبل
المعلمات ,ومناسبتها للهدف الذي ُوضعت لقياسه ,وقد تم األخذ بآراء المحكمين من حذف ،واعادة
صياغة بعض األسئلة.
األساليب اإلحصائية:

من أجل معالجة البيانات إحصائيًّا اُستخدم برنامج الحزم اإلحصائية للدراسات اإلنسانية ),)SPSS
واقتصر على حساب التك اررات والنسب المئوية؛ حيث إن طبيعة بعض أسئلة البحث تتطلّب هذه

المعالجات اإلحصائية الوصفية ،إضافة إلى استخدام اختبار مربع كاي (كاChi-Square Tests )2

لإلجابة على السؤال الثالث الختبار داللة الفرق ما بين متوسط أداء معلمات العلوم ومعلمات

التخصصات العلمية األخرى على االستبانة.
عرض النتائج وناقشتها

التصورات
اعتمدت هذه الدراسة على نسبة تكرار ظهور الخطأ في التفسير العلمي لإلجابة؛ لتحديد
ّ

الخاطئة .وتم حساب التك اررات والنسب المئوية لإلجابات الصحيحة ،والخاطئة ،وعدم اإلجابة فيما

تضمن التحليل حساب التك اررات والنسب المئوية؛ للتفسير العلمي
يتعلق بالشق األول من السؤال ،كما ّ
الصحيح لإلجابة (إجابة صحيحة ،وتفسير علمي صحيح لإلجابة) ،وللتفسير الخاطئ (تفسير علمي
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خاطئ لإلجابة) للشق الثاني من السؤال ،واجابة كاملة (إجابة صحيحة ،وتفسير صحيح) .ولتفسير
النتائج تم اعتماد المحك التالي ،بناء على آراء المحكمين:

جدول ( )2محك تصنيف درجات التصور الخطأ لدى المعلمات
نسبة التفسير الصحيح
من  %1إلى %33
من  % 34إلى %67
من  %68إلى %100

درجة التصور
تصوّر خاطئ
بنسبة عالية
تصوّر صحيح
بنسبة متوسطة
ت ّ
صور صحيح
بنسبة عالية

التصورات الخاطئة التي تمتلكها معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة حول المفاهيم
السؤال األول :ما
ّ
األساسية للوراثة؟
لإلجابة عن السؤال األول للدراسة ُحسبت التك اررات والنسب المئوية الستجابة عينة الدراسة على أسئلة
األداة فيما يتعلق بالمفاهيم األساسية للوراثة "الكروموسوم ,والجين ,والسيادة والتنحي ,والطرز المظهرية,
والطرز الشكلية ,و  ،DNAو.RNA
وصّنفت
وقد جاءت استجابة المعلمات على الشق األول من السؤال ،كما في الجدول رقم (ُ ,)3

اإلجابات إلى :إجابات صحيحة ،واجابات خاطئة ،ولم تجب .وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة من أفراد
تصور مسبق إلمكانية حدوث مثل
عينة البحث لم يجبن عن بعض األسئلة ,وقد كان لدى الباحثان ّ
نظر لطبيعة األسئلة؛ كونها تختبر قدرة المعلمة على الحل ,كما تتسم المفاهيم المستهدفة
هذا األمر؛ ًا

بالعمق والتجريد.

جدول ( : )3التك اررات والنسب المئوية ( )%الستجابة المعلمات للشق األول من السؤال
إجابة صحيحة
%
ت

السؤال (ن =)69
 .1توجد الكروموسومات الجنسية في :أ) األمشاج،
ب) الخاليا الجسمية ،ج) األجهزة التناسلية،
د) جميع خاليا الجسم.
 .2يتر ّكب الكروموسوم من :أ)  .DNAب) البروتينات.
ج)  DNAوبروتينات .د)  DNAو.RNA
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السؤال (ن =)69
 .3أي العبارات التالية تُعطي وصفًا أكثر دقة لمفهوم
الجين:
أ) مادة تحدد الصفات الوراثية التي يحملها الفرد .ب)
قطعة من جزيء  DNAتحمل الصفات الوراثية .ج)
جزء من  DNAمحمول على الكروموسوم .د) تتابع معين
من القواعد النيتروجينية تشفّر إلى بروتين.
 .4يوجد الجين الخاص بإنتاج هرمون األنسولين في المادة
الوراثية لخاليا :أ) الدم الحمراء ب) البنكرياس ج) الدماغ
د) الجسم جميعها.
 .5الفرق بين عمليتي ضاعف  DNAونسخ m-RNA
أن عملية التضاعف :أ) تحدث خالل فترة زمنية قصيرة
مقارنة بعملية النسخ .ب) تحدث في النواة ,بينما تحدث
عملية النسخ في السيتوبالزم .ج) ال تحتاج إنزيمات
متخصصة؛ بينما تحتاج عملية النسخ إلى هذه اإلنزيمات.
د) تحدث على طول سلسلتي  DNA؛ بينما تحتاج عملية
النسخ إلى جزء من سلسلة .DNA
 .6تم تحليل  4سالسل مختلفة من  ,DNAوتحديد نسب
القواعد النيتروجينية في كل منها  -كما هو موضح
بالشكل -أي من هذه السالسل تكمل بعضها؟
.7الشكالن ( )1و( )2يمثّالن نوعين من الوحدات البنائية
لألحماض النووية ,أي هذه الوحدات تدخل في تركيب
 ،DNAوأيها تدخل في تركيب RNA؟
 .8تزوجت سارة ذات العينين الزرقاويتين من خالد ذي
العينيين العسليتين  -ولون عيون والده أزرق ,وعيون
والدته عسلية -فأنجبا أربعة أبناء .الطرز المظهرية لألبناء
هي :أ) جميع األبناء عيونهم عسلية .ب)  3أطفال عيونهم
عسلية ,وطفل واحد عيناه زرقاء .ج)  3أطفال عيونهم
زرقاء ,وطفل واحد عيناه عسلية .د) جميع األبناء عيونهم
زرقاء.
ُ .9ولدت نوف بإصبع زائد في إحدى يديها ( 6أصابع),
وقد تم التخلص منه في مرحلة الطفولة المبكرة ,وتزوّجت
محمد الذي ُولد كذلك بإصبع زائدة تم التخلص منها في
الصغر ,فإذا علمت أن والدي (األب) كل من نوف ومحمد
عدد أصابعهما عادي  ,) aaووالدة كل منهما تمتلك صفة
اإلصبع الزائدة؛ فإن احتمال أن يمتلك طفلهما األول
لألصبع الزائدة هو :أ) صفر .%ب)  .%25ج) .%75د)
.%100
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إجابة صحيحة
%
ت

السؤال (ن =)69
 .10تنبح بعض الكالب في أثناء المطاردة ,وبعضها
صامت ,وأليل (النظير الجيني ) صفة النباح سائد ()B
على أليل (النظير الجيني) عدم النباح ( ,(bفإذا علمت أن
أحد الصيادين يمتلك كلبًا ينبح في أثناء المطاردة ،ويريد
استخدامه في عملية التزاوج؛ لكنه يرغب في التأكد من أن
كلبه يحمل الصفة النقية ( ,)BBفما الطراز الجيني لألنثى
التي يجب أن يتزاوج معها؟ أ)  BBب)  Bbج) bb
د) .Bb

20

29.0

إجابة خاطئة
%
ت

44

63.7

لم تجب
%
ت

5

7.3

يتضح من الجدول ( ،)3أن نسبة المعلمات الالتي لم يتم ّكن من تحديد موقع الكروموسومات الجنسية

( ،)%88.4ولم تستطع سوى ( )%58من المعلمات تحديد التركيب الصحيح للكروموسوم ،وتم ّكن

( )%42.0من المعلمات فقط من تحديد تركيب الكروموسوم .وبالمثل ،لم تتم ّكن ( )58%من المعلمات
من معرفة الوصف الدقيق للجين ،واستطاع ( )42.0%منهن معرفة الوصف األكثر دقة لمفهوم
الجين .وفيما يتعلق بموضع وجود الجين المسؤول عن إنتاج هرمون األنسولين؛ فقد ثبت ضعف معرفة
المعلمات بذلك؛ حيث اختار ( )82.6%منهن اإلجابة الخاطئة؛ في حين لم يستطع سوى ()17.4%
من المعلمات تحديد في أي الخاليا يوجد الجين الخاص بإنتاج هرمون األنسولين في المادة الوراثية.

ويتبين من الجدول أن ( )56.5%من المعلمات لم يستطعن التفريق بين عمليتي تضاعف DNA
ّ

ونسخ  ،m-RNAفي حين تم ّكن ( )50.7%من المعلمات من التعرف على سالسل  DNAالتي

تكمل بعضها من بين ( )4سالسل مختلفة من .DNA
ويتبيّن من الجدول ( )3أي ً
ضا أن ( )50.7%من المعلمات لم يستطعن التفريق بين الوحدات البنائية
لألحماض النووية التي تدخل في تركيب  ،DNAوالوحدات البنائية التي تدخل في تركيب  .RNAكما
يتضح أن غالبية المعلمات لم يتم ّكن من تحديد الطرز الشكلية لألبناء في حال كانت األم تحمل صفة
متنحية ،واألب الصفة السائدة هجين؛ حيث إن ( )72.5%من المعلمات لم يتم ّكن من تحديد لون
عيون األبناء ،في حالة كان لون عيون األم زرقاء ،وعيون األب عسلية ،ولون عيون والده أزرق،
وعيون والدته عسلية.
وفي السياق نفسه لم تتم ّكن المعلمات من تحديد قواعد انتقال الصفات الوراثية؛ (أي نسبة ظهور
الصفة الوراثية غير النقية في األبناء)؛ حيث اختار ( )%58منهن اإلجابة الخطأ للسؤال المتعلق
بظهور أصابع زائدة في األبناء ،ألم كان لديها أصبع زائدة تخلّصت منها في الطفولة ،ثم تزوجت
برجل يحمل الصفة نفسها .أما فيما يتعلق باختيار الزوج أو الزوجة ،وف ًقا للصفات السائدة والمتنحية
المرغوبة (الطراز الجيني للصفات الوراثية) ،في كل من الزوج والزوجة في الحيوانات مثل الكالب؛
فقد تبيّن من الجدول ( )3عدم معرفة غالبية المعلمات لتلك القواعد؛ إذ اختار ( )63.7%منهن
اإلجابات الخطأ عن السؤال العاشر المتعلق بهذا المفهوم.كما أن ّ ،%44.9
تمثل نسبة مجموع األسئلة
التي لم تجب عنها معلمات العلوم ،وهذا مؤشر على نقص المعرفة ،والصعوبات ,والفهم الخطأ الذي
تعاني منه المعلمة.
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أما الشق الثاني من السؤال ،والمتعلق بالتفسير العلمي لإلجابة؛ فقد ُحسبت التك اررات والنسب المئوية
الستجابة المعلمات (لكل بديل من البدائل المعطاة) ,كما يتضح في الجدول()4
جدول ( : )4التك اررات والنسب المئوية ( )%الستجابة المعلمات لكل بديل من البدائل التفسير العلمي
س

المفهوم
الرئيس

1

الكروموسوم

2

الكروموسوم

3

الجين

4

الجين

5

RN/DNA
A

6

DNA

7

RN/DNA
A

بدائل التفسير العلمي

ت

%

نوع الجهاز التناسلي يميز جنس الفرد
جنس الفرد يتحدد بعد اتحاد األمشاج المذكرة والمؤنثة
جميع خاليا الجسم تحتوي نفس العدد والنوع من
الكروموسومات*
الخاليا الجسمية التي تتركب منها األجهزة التناسلية هي المسؤولة
عن إنتاج األمشاج
شريط  DNAيتكاثف بالتفافه حول بروتينات معينة*
الكروموسومات هي الوحدات الوراثية في الكائن الحي
كال من  DNAو  RNAأحماض نووية توجد داخل النواة
الصفات الوراثية التي تتحكم بها الكروموسومات عبارة عن
بروتينات
الجين يتحول لبروتين
الجين يتميز بطبيعته الكيمائية
الجين يع ُّد جز ًءا من تركيب الكروموسوم
الصفة تحدد عن طريق المعلومات التي يحملها الجين*
أن البنكرياس هو العضو المسؤول عن إنتاج األنسولين
أن الدماغ يتحكم في جميع األنشطة التي تحدث في الجسم
أن خاليا الفرد الواحد جميعها تحمل المعلومات الوراثية نفسها*
أن كل نوع من الخاليا تحمل معلومات وراثية خاصة تحدد
وظائفها
أن عملية نسخ  DNAتعتمد على نوع البروتين الذي تحتاجه
الخلية
أن  DNAهو المسؤول عن تحديد الصفات الوراثية ,بينما ال دور
لـ RNAفي ظهورها*
أنه البد من حدوث عملية التضاعف إلتمام عملية االنقسام
الخلوي ,دون الحاجة لحدوث عملية النسخ
أن عملية النسخ تحتاج إلى الرايبسوم خارج النواة ,بينما ال تحتاجه
عملية التضاعف
G+C=A+T
1 =C+G /T+A
G/C= T/A
*G+T=C+A
األدنين يوجد في  DNAوال يوجد في RNA
كل من  DNAو RNAيحتويان على األدنين والسايتوسين
القواعد النيتروجينية في  DNAمفردة؛ بينما في RNA
مزدوجة

10
45

14.5
65.3

11

15.9

3

4.3

26
13
22

37.7
18.8
31.9

6

8.7

2
4
22
41
51
-11

2.9
5.8
31.9
59.4
73.9
-15.9

7

10.1

11

15.9

12

17.4

11

15.9

30

43.5

26
9
12
17
16
11

37.7
13.0
17.2
24.6
23.2
15.9

7

10.1
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9
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10

الطرز
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بدائل التفسير العلمي
السكر الخماسي في  DNAفقد ذرة أكسجين؛ بينما لم يحدث ذلك
في *RNA
صفة لون العيون صفة غير مندلية
صفة لون العيون العسلية سائدة على العيون الزرقاء*
صفة لون العيون الزرقاء سائدة على العيون العسلية
النسبة  3:1تتكرر في كل حمل؛ إ ًذا جميع االحتماالت ممكنة
بما أن األبوين يحمالن الصفة الوراثية؛ فإنهما سيورّثانها إلى
جميع أبنائهما
ال يمكن إنجاب أطفال يحملون صفة وراثية ال توجد لدى اآلباء في
مرحلة البلوغ
وجود األصبع الزائدة صفة متنحية؛ وبالتالي نسبة ظهورها في
األبناء أقل من الصفة السائدة
وجود األصبع الزائدة صفة سائدة,؛ وبالتالي نسبة ظهورها في
األبناء أكثر من الصفة المتنحية*
الطرز الجينية إذا ظهرت كالب صامتة في النسل؛ سيكون
الصياد متأكدًا بأن الطراز الجيني لكلبه ()Bb
إذا كان الطراز الجيني للكلب ( )BBفإن جميع أفراد النسل الناتج
يحملون الصفة بشكل نقي
إذا لم تظهر أي كالب صامتة في النسل الناتج؛ سيكون الصياد
متأكدًا بأن الطراز الجيني لكلبه (*)BB
إذا كان الطراز الجيني للكلب ()Bb؛ فإن فرصة الحصول على
كالب صامتة في النسل الناتج تساوي صفرًا %

ت

%

26

37.7

2
39
10
15

2.9
56.5
14.5
21.7

12

17.4

2

2.9

30

43.5

20

29.0

7

10.1

31

44.9

18

26.1

8

11.6

* العالمة توضح التفسير العلمي الصحيح لبدائل كل سؤال.

يتضح من الجدول ( ،) 4أن معلمات العلوم يمتلكن تصورات خاطئة ،وبنسب عالية للمفاهيم الوراثية
(موضوع الدراسة) ,وُيستدل على ذلك من خالل النسب المئوية الستجابات المعلمات للبدائل الخاطئة.
قصور في فهم المعلمات لمفهوم الكروموسوم؛ حيث إن  %65.3منهن واجهن
ًا
وقد أشارت النتائج أن
يتحدد بعد اتحاد
صعوبة في تحديد موقع الكروموسومات الجنسية؛ حيث يعتقدن (أن جنس الفرد
ّ
األمشاج الذكرية واألنثوية)؛ في حين لم يستطع سوى  %15.9من المعلمات اختيار البديل الصحيح.

ويالحظ كذلك أن نسبة التفسير الصحيح لتركيب الكروموسوم بلغت  ,%37.7وكانت مقاربة لنسبة
ُ
اختيار أحد البدائل الخاطئة " %31.9الكروموسوم يتركب من . "RNA, DNA

يتمكن من الربط بين تركيب الجين وموقعه ,باإلضافة إلى ضعف
ويالحظ من الجدول أن المعلمات لم
ّ
ُ
تتكون
القدرة على التمييز بين الجين والكروموسوم؛ حيث ترى  %31.9من المعلمات أن "الجينات ّ

على الكروموسومات" .وكانت أكبر نسبة تصور خاطئ ظهرت لدى المعلمات عند تفسيرهن لموقع

التصورات الخاطئة %73.9؛ إذ ربطن أن "البنكرياس
الجين الخاص بإنتاج األنسولين ،وبلغت نسبة
ّ
هو العضو المسؤول عن إنتاج هرمون اإلنسولين" باعتقاد وجود الجين فيه فقط .وتتفق هذه النتائج مع
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دراسات :ساكا وآخرين ( ,)Saka,et.el.2006و(الشايع وعسيري ,)2012,و(الحصان)2015,
و(أمبوسعيدي والبلوشي)2014 ,؛ بأن لدى الطالب تصورات خاطئة لمفاهيم الكروموسوم والجين.
كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسة شاتوبادهيي ( )Chattopadhyay, 2005من حيث عدم امتالك
الطالب القدرة على الربط بين المفاهيم الوراثية ،من حيث الموقع ،والوظيفة ،والتركيب ،ولكنها في هذا

البحث ظهرت لدى المعلمات أيضاً .ويمكن عزو هذه النتائج إلى الطبيعة المجردة والمعقدة للمفاهيم؛

حيث إن إدراك مدلوالتها يحتاج إلى قدرات عقلية وتحليلية من أجل استيعابها ,كما أن األسئلة ال تعتمد
على المعرفة العلمية بمفردها؛ بل تحتاج إلى تركيز وتصورات ذهنية عالية ,ويتضح من إجابات
المعلمات الفهم البسيط والسطحي لهذه المفاهيم الوراثية.

وقصور في الفهم لدى معلمات العلوم لتركيب  DNAو ،RNAوآلية عملية
ًا
يوضح الجدول خلطًا
كما ّ
النسخ؛ حيث ترى  %43.5من المعلمات أن "عملية تضاعف  DNAتتم في النواة ,وعملية النسخ
 m-RNAفي السيتوبالزم"؛ وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (أمبوسعيدي والبلوشي.)2014 ,
لبسا في
ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى طبيعة المفاهيم؛ كونها من ذات المثال الواحد؛ مما ُيش ّكل ً
معنى المفهوم ,باإلضافة إلى نقص الخلفية العلمية للمعلمة حول هذا الموضوع؛ كونه من المواضيع
الوراثية الحديثة التي أُضيفت إلى مقررات العلوم الجديدة .كما أظهرت النتائج امتالك معلمات العلوم

صحيحا بنسبة متوسطة بلغت  %37.7حول تفسير الوحدات البنائية لتركيب  DNAوRNA
تصور
ًا
ً
"فقدان السكر الخماسي لذرة أكسجين؛ بينما لم يحدث ذلك في  ."RNAوتختلف هذه النتيجة مع دراسة
( الحصان)2015 ,؛ وقد يرجع سبب االختالف إلى طبيعة مستوى العينة.
ويتضح من الجدول أن المعلمات لديهن صعوبات في ح ّل المسائل الوراثية وآلية توارث الصفات؛ مما
ويالحظ أنه مع أن  %56.5من المعلمات استطعن تفسير
ّأدى إلى اكتسابهن تصورات خاطئة عنهاُ .
سبب ظهور الطرز الشكلية لألبناء؛ لكن  %23.2فقط اخترن الطرز الشكلية الصحيحة؛ مما يؤ ّكد
ضعف القدرة على التحليل والتفسير؛ كون المعلمة ترّكز على المستويات الدنيا من المعرفة والتذكر.

كما أن  %29فقط من المعلمات استطعن تفسير ظهور الصفة الوراثية وفقًا لمفهوم السيادة والتنحي.
صحيحا ،بنسبة متوسطة  ،%44.9حول مفهوم الطرز
تصور
ًا
كما أظهرت النتائج امتالك المعلمات
ً
الجينية .وتتفق هذه النتائج مع دراسات (الناشري ،)2008 ,و(الحصان ،)2015 ,و(ماضي،)2011,
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في وجود تداخل في فهم ميكانيكية انتقال الصفات الوراثية ,وصعوبة في ح ّل المسائل الوراثية .ويعزو
الباحثان هذه النتيجة إلى ضعف امتالك معلمة العلوم لمهارة التفكير االبتكاري؛ مما يعطي المرونة

التوصل إلى نواتج .وقد الحظ
والطالقة التي تم ّكن من استخدام مستويات تفكير عليا لح ّل المشكالت و ّ
الباحثان أن المعلمات واجهن صعوبة في الحل عند اختالف صياغة األسئلة عما ورد في كتب العلوم.

وبرجوع الباحثين إلى استجابات المعلمات؛ الحظا أن بعضهن في السؤالين الثاني والخامس من أسئلة
األداة ,أجبن إجابات صحيحة؛ ولكن لم يتم ّك ّن من التفسير (تركن التفسير فارًغا) .ويرى الباحثان أن
ذلك مؤشر على أن المعلومة جاهزة لدى المعلمة ,وتذكرها بطريقة آلية؛ ولكنها لم تستوعبها وتفهمها
بشكل كامل وعميق؛ حتى تتم ّكن من إعطاء تفسير علمي إلجابتها.
التصورات الخاطئة لدى عينة البحث إلى استخدام نمط اختبار مختلف لم
ويمكن إيعاز ارتفاع نسبة
ّ
تعتد عليه المعلمة ،يعتمد على الفهم واستيعاب العالقات بين المفاهيم ,وضعف تم ّكن معلمة العلوم
من المحتوى العلمي للمادة؛ نتيجة قصور برامج اإلعداد ,وهذا ما تؤكده دراسة (شاهين.)2005 ,

ومن المالحظ من خالل استعراض النتائج وربطها بالدراسات السابقة ،أن المعلمات يشتركن مع
التصورات الخطأ حول المفاهيم العلمية للوراثة؛ مما يؤكد ما توصلت إليه دراستا (الناشري,
الطالبات في
ّ

التصورات الخطأ
 ،)2008وبيراكتا ار ( )Bayraktar, 2009من أن المعلم ُيش ّكل أحد مصادر تكوين
ّ
لدى الطلبة؛ بامتالكه تصورات خاطئة عميقة ومتأصلة؛ مما يؤدي إلى شيوعها بينهم.

السؤال الثاني :ما العالقة بين لغة تعليم المفاهيم العلمية والممارسات التدريسية التي تستخدمها معلمة
التصورات الخاطئة لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟
وتكون
ّ
العلومّ ,

سعى الباحثان للحصول على إجابة هذا السؤال عن طريق إعداد أداة للمقابلة شبه مقننة ,وفق المنهج
الكيفي إلجراء مقابالت مع ( )8من معلمات العلوم؛ للتعرف على عالقة الممارسات التدريسية ,ولغة
التصورات الخاطئة لدى الطالبات .ويتضح من الجدول ( )5إجابات المعلمات
بتكون
ّ
تعليم المفاهيم ّ
عن موضوعات األسئلة ,مع مالحظة أن بعض المعلمات لم يجبن عن بعض موضوعات األسئلة.
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الجدول ( : )5إجابات المعلمات عن موضوعات أسئلة المقابلة
الموضوع

محاور إجابات المعلمات
مفهوم أو انطباع غير صحيح حول معلومة محددة
مفاهيم وأفكار تتك ّون في بنية الطالب ،وتخالف التفسير
العلمي ،وتقاوم الفهم السليم.

تعريف
التص ّور
الخطأ

عالقة
خبرات
الطالب
القديمة
بالتعلم
الجديد

طرق
الكشف عن
معرفة
الطالبة
بالمفهوم
العلمي
وتص ّوراتها
الخطأ
ربط
الخبرات

مجموعة من المفاهيم صيغت بصورة غير واضحة أو
ناقصة.
أفكار خاطئة تتك ّون نتيجة تعرّض الطالب لمواقف
تعليمية معينة.
معلومات خاصة يحفظها أو يتلقاها الطالب؛ تجعله غير
قادر على اإلجابة عن األسئلة الدقيقة.
فهم يتك ّون لدى الطالب يختلف عن المدلول العلمي
للمفهوم ،ويسبب صعوبة في التفسير للظواهر.
تثبّت المفاهيم ،وترسّخ المعلومة.
تتولد مع تعلم المفاهيم الجديدة ،وتثير التفكير لدى
الطالب.
ترتبط بعالقة قوية؛ ألنها تتعلق بالبنية المعرفية.
تكون المعرفة الجديدة بسيطة؛ بسبب اختالف صياغة
المفاهيم في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة.
تتأثر الطالبة بالمواقف السابقة.
بعضهن قادرة على تصحيح المفهوم القديم بمفهوم أكثر
صوابًا ،وبعضهن يظ ّل أكثر على الخلفية العلمية
القديمة ،وله أثر في التعلم
هناك عالقة وثيقة؛ ألنها األساس الذي تبنى عليه
الخبرات الجديدة ،فإذا كان هناك مفاهيم خاطئة؛ فإنها
ستبني الخبرات الجديدة على أساس خاطئ ،ولن تصل
إلى الفهم الكامل.
العصف الذهني.
جدول التعلم – طريقة المناقشة.
االختبارات القبلية الشفوية ،والتحريرية ،والمناقشة،
والحوار مع الطالبة.

التعليق على اإلجابة
تعريف غير دقيق لو تم حذف
كلمة (مفهوم)؛ لكان التعريف
أكثر وضوحًا.
تعريف غير دقيق لو تم حذف
كلمة (مفاهيم)؛ لكان التعريف
أكثر وضوحًا.
تعريف غير واضح ويد ّل على
لبس في فهم التصور الخطأ.
تعريف سليم.
تعريف غير واضح.
تعريف سليم ودقيق للتص ّور
الخطأ.
إجابة غير دقيقة.
إجابة غير واضحة.
إجابة غير واضحة.
إجابة غير واضحة.
إجابة غير مكتملة.
إجابة واضحة نوعًا ما.

إجابة واضحة.
إجابة سليمة.
إجابة سليمة.
إجابة سليمة.

توزيع أوراق عمل يُطبّق فيها عدد من االستراتيجيات؛
السترجاع المفاهيم السابقة.

لم تو ّ
ضح االستراتيجيات المتبعة.

بضرب أمثلة

إجابة غير واضحة -استخدام
األمثلة من مبادئ تعلم المفهوم،
وليس لربط الخبرات.
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محاور إجابات المعلمات
استخدم خرائط المفاهيم ،وجدول التعلم ،واالستقصاء،
والتصنيف.
توزيع أوراق عمل وتُطبّق فيها عدد من االستراتيجيات؛
السترجاع المفاهيم السابقة ،والمناقشة الصفية.

وجود
مصادر
أخرى غير
الكتاب لدى
المعلمة

وجهة نظر
المعلمة
حول تسبب
الداللة
اللفظية في
لبس في
الفهم

غياب
الترجمة
الواضحة
والموحدة؛
يضعف
الفهم

مدى معرفة
المعلمة
بالتصورات
الخاطئة
لدى
طالباتها في
المفاهيم
الوراثية

حل المشكالت -لعب األدوار
باالستكشاف واالستقصاء.
من خالل األنشطة واألسئلة التطبيقية ،مثل :حلل،
وفسر.
اإلنترنت في الغالب
المجالت العلمية ،والكتب ،واإلنترنت ،ووسائل اإلعالم
المختلفة.
دليل المعلم ،والمراجع العلمية ،ومنتديات المعلمين،
وموسوعات إلكترونية.
المجالت العلمية ،واليوتيوب.
مشكلة يواجهها المجتمع ،وتؤدي إلى فهم خاطئ
ّ
يمتلكن داللة لفظية مختلفة عن
نعم ،وجدت الطالبات
المعنى العلمي -مثل تحديد الجنس.
نعم ،يحدث لبس بين كثير من الطالبات ،مثل اللبس بين
الكتلة والوزن ،واالعتقاد أن األرض كروية الشكل.
يؤ ّدي إلى لبس إذا تجاهلته المعلمة؛ ولكن قد تطرحه
المعلمة ،وتناقش جوانب االتفاق واالختالف بين
المفهومين ،وقد يستخدم المفهوم اليومي؛ لتعزيز المفهوم
العلمي ،مثل :مفهوم النواة لها مدلول لغوي يومي دارج
في المجتمع ،وهو الجزء الداخلي من التمر.
نعم ،الوراثة من أهم علوم األحياء ،وتحتاج وضوحًا في
المعنى والمضمون في أدق تفاصيلها.
ال تُش ّكل مشكلة في تعلم المفاهيم؛ ألن الطالبة تتعلم
العلوم بلغته العالمية.
كثيرًا ما تسبب الترجمة سوء فهم ،وصعوبة استيعاب
الطالبات ،مثل الخلط بين ،DNA- RNA
والكروموسومات ،والكروماتيد.
حصر المصطلحات والمفاهيم العلمية مع الترجمات
المناسبة بمشاركة الطالب ومناقشتها والتوصل الى
خالصة واضحة صحيحة علميا.
ليست بذلك السعة ،كاللبس بين األمراض الوراثية
الناتجة من ساللة العائلة ،مثل :السكر ،واألمراض
الوراثية الناتجة من خلل في العدد الكروموسومي ،مثل:
متالزمة داون.
هذه التص ّورات أكتشفها عند طرح المحتوى العلمي
الجديد للطالبات ،فتبدأ التساؤالت التي تكشف لي أن
فهمهن ناتج من وجود تصورات خاطئة في أذهانهن عن
الوراثة.
لدى طالباتي تصورات خاطئة في المواضيع التالية:
توريث الصفات من اآلباء ،مسألة تحديد الجنس،
واالنقسام المتساوي وغير المتساوي للخلية.
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التعليق على اإلجابة
طريقة سليمة.
إجابة غير واضحة لعدم توضيح
هدف المناقشة الصفية وآلية
تنفيذها "ذكر فقط".
إجابة سليمة.
إجابة سليمة.
مثال واضح.
مثال واضح.
إجابة سليمة.
إجابة واضحة.
إجابة واضحة
إجابة غير واضحة.
المثال غير واضح.
إجابة سليمة؛ ولكنها ال تمثّل
المفاهيم الوراثية.
إجابة كاملة وسليمة.

إجابة سليمة.
إجابة سليمة.
إجابة سليمة.
إجابة غير واضحة.

المثال ليس ذا عالقة.

إجابة سليمة وكاملة.
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الموضوع

أثر
التص ّورات
الخاطئة في
تعلم
الطالبات

هل توظفين
التقويم
لتصحيح
مسار بناء
المعرفة؟
اذكر أمثلة
ِ
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محاور إجابات المعلمات
من األمثلة على األفكار الخاطئة في االبتدائية ،فهم
الطالب العالقة بين األرض والشمس؛ بحيث تكون
معلوماتهم أن الشمس تشرق ،وتغرب ،وتدور حول
األرض.
تحصل خاصة في المرحلة االبتدائية ،وهي مرحلة
تأسيسية مهمة ،تتك ّون فيها القاعدة العلمية لدى الطالب،
مثل درس التكاثر الجنسي وغير الجنسي .طرحت ً
مثاال
على طفلي ،وأذكر ً
مثاال للتكاثر غير الجنسي فكان
جوابه اليتيم ...ووضحت له المفهوم الصحيح؛ ولكن
المعلم لم يو ّ
ضح ذلك له بشكل علمي في الصف.
علم الوراثة يحدث فيه لبس؛ ألنه عميق وشائك ،ويحتاج
إلى استدالل واستنباط لوراثة الصفاتً .
مثال أواجه أحيانًا
بعض المعلومات ،وال أجد لها تفسي ًرا ،أو قد يكون
تفسيرها عميقًا ال تحتاجه الطالبة في هذه المرحلة؛ لذلك
أحاول دائ ًما االلتزام بما هو موجود بالكتاب المدرسي
من معلومات ،وطرحها بطريقة جيدة تساعد على الفهم
الصحيح ،مثل ناتج التزاوج في السالالت الوراثية،
ونسبة ظهور الصفات الوراثية السائدة والمنتحية.
التصور الخاطئ يبني معرفة خاطئة؛ وبالتالي مفهو ًما
خاطئًا ،وبالتأكيد الناتج سيكون أسوأ من أن يكون
ً
جاهال بالمعلومة ،على أن يفهمها خطأ ،ويُطبّق
الشخص
عليها بشكل خاطئ.
تعوق عملية التدريس ،وتأخذ من وقت الحصة في
محاولة تفسيرها ،وإبدال المفهوم الخاطئ بالصحيح.
أجد كذلك أن بعض الطالبات تصبح لديها ممانعة من
المفهوم الصحيح.
تعوق تعلم المفاهيم الجديدة ,وتسبب سوء إدراك للمفاهيم
في الظواهر الطبيعية .واألفكار الخاطئة تع ُّد معوقات
فهم للعلوم؛ فقد تؤدي إلى فشلهم في استيعاب المفاهيم
بشكل سليم.
إذا لم تصحح ،مع العمل على محو أثرها ،والتأكد من
ذلك بطريقة شيقة؛ فسيكون هناك مشكلة علمية.
لها أثر كبير؛ ألنها تُبنى على أساس خاطئ؛ مما يك ّون
فه ًما جديدًا خاطئًا ،وعدم قدرة على استخدام المفهوم
بشكل واضح وسليم.
بالطبع ،شرح بشكل مفصل ،وضرب أمثلة؛ جعل
الطالبة تبحث بنفسها ،وتلقي على زميالتها النتائج
الصحيحة التي توصلت إليها.
ال ،ولكن أحاول قدر اإلمكان أن أبسّط المفاهيم الوراثية
لدى الطالبات ،وأكثر أساليب المعالجة التي استخدمتها
في تصحيح ومعالجة طالباتي ،هي تطبيق مسائل وراثية
بشكل مكثّف ،وربطها بالمفاهيم ،وضرب أمثلة من واقع
حياة الطالبة.
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التعليق على اإلجابة
األمثلة ال تتعلّق بالوراثة.

إجابة غير دقيقة ,والمثال ليس من
واقع تدريسها للمادة.

المثال سليم.

إجابة سليمة؛ ولكنها تتض ّمن فه ًما
غير مكتمل للتصور الخطأ (مثل:
مفهوم خاطئ).
إجابة سليمة ،ولكنها تتض ّمن فه ًما
غير مكتمل للتصور الخطأ (مثل:
مفهوم خاطئ).
إجابة سليمة.
إجابة غير مكتملة.
إجابة سليمة نوعًا ما.
إجابة غير واضحة ،فهي تتح ّدث
عن التدريس بشكل عام ،وليس
التقويم.
تتح ّدث عن التدريس ،وليس
التقويم.
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محاور إجابات المعلمات
نعم ,االستقصاء ،وخرائط المفاهيم ،واستراتيجية الشكل
.V
نعم ،وذلك بشرح المفهوم بصورة يمكن استيعابها
للطالبة ،باستخدام استراتيجيات متن ّوعة ،منها النقاش
الصفي ،والرسم ،واأللعاب التربوية؛ لتبسيط المفهوم.
نعم ،االختبار القبلي بداية الفصل أو الوحدة يتض ّمن
أسئلة تكشف المفاهيم الخاطئة لدى الطالبات .أطلع على
إجابات الطالبات في االختبار ،ثم أقوم بحصر المفاهيم
الخاطئة ،مع تدوين مالحظات على الدروس التي يلتبس
فيها مفهوم خاطئ لدى الطالبات؛ ليتم تصحيح هذا
المفهوم عند التوصّل للدرس في حينه.
نعم ،من خالل أسئلة التقويم البنائية طوال الدرس؛
أكتشف إن كان لدى الطالبة مفهوم خاطئ أحاول
تصحيحه قدر اإلمكان ،مع مراعاة أن الوقت وكمية
المنهج المراد شرحها قد تكون عوائق لذلك.

التعليق على اإلجابة
إجابة غير واضحة ،فهي تتح ّدث
عن التدريس بشكل عام ،وليس
التقويم.
إجابة غير واضحة ،فهي تتح ّدث
عن التدريس بشكل عام ،وليس
التقويم.

إجابة سليمة.

إجابة سليمة.

التعليق على إجابات المعلمات ألسئلة المقابلة:
يتضح من خالل إجابات المعلمات على أسئلة المقابلة ،ما يأتي:
للتصور الخطأ؟" كثير من المعلمات لديهن
 .1من خالل إجاباتهن عن السؤال األول" :ما مفهومك
ّ
التصور الخطأ على
التصورات الخطأ؛ فبعضهن يعرفن
سوء فهم وأفكار غير واضحة عن ماهية
ّ
ّ
بحد ذاتها ليست خطأ؛ بل إن فهمها
أنه "مفهوم خاطئ" ،وهذ التعريف غير سليم .والمفاهيم العلمية ّ

تتكون نتيجة
هو الخطأ؛ وبناء عليه فالتعريف السليم هو ما أوردته إحدى المعلمات" :أفكار خاطئة ّ

يتكون لدى الطالب،
ّ
تعرض الطالب لمواقف تعليمية معينة" .أو ما أوردته معلمة أخرى" :فهم ّ
سبب صعوبة في التفسير للظواهر".
وي
م،
للمفهو
العلمي
المدلول
عن
يختلف
ُ ّ

 .2أما عن إجابات المعلمات حول عالقة خبرات الطالبات السابقة بتعلم المفاهيم؛ فقد كانت غير
أحيانا ،وغير واضحة في أحيان أخرى؛ وهنا داللة على عدم الفهم الكامل لطبيعة المفاهيم
دقيقة
ً
فمثال أجابت إحدى
العلمية؛ كونها غير ثابتة،
تبعا لزيادة معارف الطالبة وخبراتهاً .
وتتطور ً
ّ

المعلمات عن هذا السؤال كما يلي" :تتولد مع تعلم المفاهيم الجديدة ،وتُثير التفكير لدى الطالب"؛
مما قد يد ّل على عدم معرفتها بمعنى الخبرات السابقة .وبعض المعلمات أوردن إجابات غامضة،

مثل" :تكون المعرفة الجديدة بسيطة بسبب اختالف صياغة المفاهيم في المرحلتين االبتدائية
والمتوسطة" .أما بعض المعلمات فقد أوردن رؤية واضحة لتلك العالقة ،مثل" :هناك عالقة وثيقة؛

ألنها األساس الذي تُبنى علية الخبرات الجديدة ،فإذا كان هناك مفاهيم خاطئة؛ فإنها ستبني
الخبرات الجديدة على أساس خاطئ ،ولن تصل للفهم الكامل".
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التصورات الخطأ؛ فقد جاءت إجابات أغلب المعلمات
 .3وعن إجاباتهن عن طرق الكشف عن
ّ
مؤشر إلدراك المعلمات ألساليب الكشف عن التصورات
ًا
واضحة ،رغم اختالفها؛ مما ُيعطي

الخاطئة في بنية الطالبة قبل تقديم المادة العلمية الجديدة؛ من أجل مساعدتها على تصويبها.

فمثال كانت إجابة بعض المعلمات بأنهن يستخدمن"العصف الذهني" ،وبعضهن يستخدمن "جدول
ً

التعلم– طريقة المناقشة– حل المشكالت" ،في حين أن بعضهن اآلخر يستخدمن "االختبارات
القبلية الشفوية ،والتحريرية ،والمناقشة ،والحوار مع الطالبة" .وكل تلك الطرق تمت اإلشارة لها في
األدب التربوي؛ بصفتها تسمح للمعلمة بالكشف عن أفكار الطالبة وتفسيراتها للمفاهيم.

 .4وفيما يتعلق باستراتيجية ربط الخبرات الجديدة لدى الطالبات بالخبرات القديمة؛ فقد أفادت بعض
المعلمات بأنهن يستخدمن األمثلة ،وهذه إجابة غير واضحة؛ بينما أفادت معلمة أخرى أنها تستخدم
مجاال للربط
"خرائط المفاهيم ،وجدول التعلم ،واالستقصاء ،والتصنيف"؛ وهذه االستراتيجيات تُعطي ً
بين الخبرات السابقة والجديدة؛ في حين أن معلمتين لم يجبن عن هذا السؤال.

 .5أما عن االطالع على مصادر أخرى غير الكتاب المدرسي أثناء التدريس ،فقد أفاد كثير ممن
مصدر لالطالع
ًا
شملتهن المقابلة بأنهن يعتمدن على اإلنترنت ،كاليوتيوب والمجالت العلمية
واإللمام بالمستجدات في مجال العلوم التي تُعينهن على تجويد التدريس وامتالك الخبرات.

 .6وعن رأي المعلمات حول أثر الدالالت اللفظية بين أفراد المجتمع في إعاقة تعلّم المفاهيم العلمية
وفهمها ،وتكوين لبس في الفهم؛ فقد كانت بعض األمثلة ليست ذات عالقة ,مثل "نعم ،وجدت

يمتلكن داللة لفظية مختلفة عن المعنى العلمي -مثل تحديد الجنس"؛ مما يشير إلى
الطالبات
ّ
وجود وعي لدى المعلمات بالتفاعل بين خبرة الطالبة وبيئتها المحيطة؛ لتكوين صورة ذهنية للمفهوم
مصدر لتشكيل التصور الخاطئ؛
ًا
والتناقضات بين اللغة العامية اليومية واللغة العلمية؛ بوصفها
ولكن لم تتطرق المعلمات إلى أثر الدالالت اللفظية في إحداث تشوش في فهم المفاهيم العلمية.
ومعلمة واحدة استطاعت إعطاء مثال جيد ،وكان لديها فهم كامل.
 .7وعن عدم وجود ترجمة واضحة ومحددة لبعض المفاهيم ،وأثر ذلك في صعوبة فهم المفاهيم
العلمية؛ وبالتالي تكوين تصورات خطأ حولها؛ فقد أجابت بعض المعلمات ممن شملتهن المقابلة

وضوحا في المعنى والمضمون في أدق
بأنها" :نعم ،الوراثة من أهم علوم األحياء ،وتحتاج
ً
و"كثير ما تسبب الترجمة سوء فهم وصعوبة استيعاب الطالبات ،مثل الخلط بين
ًا
تفاصيلها"،
 ،DNA- RNAوبين الكروموسومات والكروماتيد" .أما بعضهن اآلخر فقد أفدن بأنها ال تُش ّكل
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أي مشكلة "ال تُش ّكل مشكلة في تعلم المفاهيم؛ ألن الطالبة تتعلّم العلوم بلغته العالمية" ،وأنهن

يلتزمن بالترجمة الموجودة بالكتاب أثناء التدريس؛ في حين أن معلمتين لم ُيجبن عن السؤال.
بالتصورات الخطأ في الوراثة ،فقد دلّت إجاباتهن على ضعف معرفتهن
 .8وحول مدى معرفة المعلمة
ّ
وجهلهن بالمقصود بالتصورات الخطأ؛ إذ لم يستطع سوى ثالث معلمات إعطاء أمثلة صحيحة؛

مما ُيشير إلى عدم وعيهن بالتصورات الخاطئة والمفاهيم الوراثية التي تواجه الطالبة صعوبة في
تعلمها.

التصورات الخطأ في عملية تعلّم الطالبات ،فقد كانت
 .9وفيما يتعلق برأي المعلمات حول "أثر
ّ
بعضها سليمة إلى ٍّ
غموضا في فهم التصور الخطأ بحد ذاته؛ حيث كان
تتضمن
حد ما؛ ولكنها
ً
ّ
خاطئا ،وبالتأكيد
مفهوما
نص إحدى اإلجابات" :التصور الخاطئ يبني معرفة خاطئة؛ وبالتالي
ً
ّ
ً
طبق عليها
الناتج سيكون أسوأ من أن يكون الشخص
ً
وي ّ
جاهال بالمعلومة على أن يفهمها خطأُ ،
التصورات وأهمية اكتسابها بشكل سليم؛
بشكل خاطئ" .وهذه إجابة تشير إلى أن المعلمة تعي أثر
ّ

فهما غير مكتمل للتصور الخطأ (مثل :مفهوم خاطئ) .وقد جاءت إحدى اإلجابات
ولكنها
ّ
تتضمن ً
خاطئا،
جديدا
فهما
أكثر إد ار ًكا
ً
ً
ً
يكون ً
ووعيا" :لها أثر كبير؛ ألنها تُبنى على أساس خاطئ؛ مما ّ
وعدم قدرة على استخدام المفهوم بشكل واضح وسليم".

.10

وعن مدى توظيف المعلمات لنتائج التقويم في تصحيح مسار بناء المعرفة العلمية؛ فقد

أشارت بعض المعلمات إلى أنهن يستخدمنها؛ حيث كانت بعض اإلجابات على النحو" :نعم،

يتضمن أسئلة تكشف عن المفاهيم الخاطئة لدى الطالبات.
االختبار القبلي بداية الفصل أو الوحدة
ّ

أطلع على إجابات الطالبات في االختبار ،ثم أقوم بحصر المفاهيم الخاطئة ،مع تدوين مالحظات
على الدروس التي يلتبس فيها مفهوم خاطئ لدى الطالبات؛ ليتم تصحيح هذا المفهوم عند التوصل

تعد أخطاء الطالبات
للدرس في حينه" .وهذه اإلجابة تُشير إلى فهم وادراك كامل من المعلمة؛ كونها ّ

فمثال جاءت
ًا
مصدر للتعلم .أما بعض المعلمات فلم يستطعن التمييز بين طريقة التدريس والتقويمً ،
إحدى اإلجابات كما يلي" :نعم ،وذلك بشرح المفهوم بصورة يمكن استيعابها للطالبة ،باستخدام

استراتيجيات متنوعة ،منها النقاش الصفي ،والرسم ،واأللعاب التربوية؛ لتبسيط المفهوم".
وبمراجعة استجابات المعلمات على موضوعات األسئلة؛ الحظ الباحثان توافقها بشكل عام مع ما
خلصت إليه دراسة (الحربي ،والباز ،والخطيب ،)2013 ،من عدم وعي المعلمين باألخطاء في

المفاهيم الهندسية التي يقع فيها تالميذهم ,وعدم امتالكهم القدرة على الكشف الدائم عنها وتقويمها،

مع تحفظ الباحثين على استخدام لفظ "عدم" في الدراسة المشار إليها ،واستخدام ضعف أو عدم
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كفاية .ودراسة (أمبوسعيدي 2004 ,أ،ب) من حيث ارتباط الصعوبات واألخطاء المفاهيمية
للطالب في العلوم باستخدام طرائق تدريس للكشف عنها ومعالجتها .ويأتي ذلك ليؤكد ما توصلت

إليه دراسة (الشايع ،)2013 ,من حاجة معلمي العلوم والرياضيات إلى التطوير المهني في
المجاالت العلمية التخصصية والتربوية.
السؤال الثالث :هل توجد عالقة بين التخصص العلمي لمعلمات العلوم للمرحلة المتوسطة،
وامتالكهن للتصورات الخاطئة عن المفاهيم األساسية للوراثة؟
لإلجابة عن هذا السؤال اُستخدمت التك اررات والنسب المئوية لإلجابات الصحيحة ,والخاطئة ،وعدم
اإلجابة للمعلمات في كل تخصص على حدة ,ثم مقارنة إجابات المعلمات في التخصصات المختلفة؛

ويوضح الجدول رقم ()6
بهدف التغلب على الفوارق الكبيرة في عدد العينة بالنسبة للتخصص العلمي.
ّ
متغير التخصص.
التك اررات والنسب المئوية لإلجابات حسب ّ
جدول ( : )6التك اررات والنسب المئوية لإلجابات حسب متغيّر التخصص
التخصص
كيمياء
أحياء
فيزياء
غير ذلك*

ن (عدد العينة
× عدد األسئلة)
160
440
60
30

إجابة صحيحة
النسبة
التكرار
%36.0
57
%31.0
134
%35.0
21
%40.0
12

إجابة خاطئة
النسبة
التكرار
%61.0
97
%64.0
281
%65.0
39
%60.0
18

لم تجب
النسبة
التكرار
%3.0
6
%5.0
25
0
0
0
0

* غير ذلك :تخصصات تشمل علوم عامة ،علوم ورياضيات ،علم حيوان ،علم نبات ،وغيرها.

يالحظ من الجدول ( ) 6أعاله ،أن نسبة اإلجابة الصحيحة لدى معلمات العلوم في التخصصات
(الكيمياء والفيزياء ,واألحياء ,وغير ذلك)؛ تتراوح بين  ,%40-%36إذ جاءت نسبة اإلجابات
الصحيحة لمعلمات العلوم (تخصص أحياء) ،األقل من بين التخصصات األخرى ،بنسبة بلغت .%31
ويبين الجدول كذلك نسبة اإلجابات الخاطئة للمعلمات في مجاالت التخصص المختلفة؛ حيث بلغت
ّ
لدى معلمات العلوم تخصص الكيمياء  ,%61و %65لتخصص الفيزياء ,و %64األحياء؛ مما يشير
إلى أن متغير التخصص لمعلمة العلوم ليس ذا عالقة مؤثرة بامتالكها تصورات خاطئة في المفاهيم

الوراثية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سيلكر وكا ار ( ،)Celiker & kara, 2011التي أظهرت نتائجها
التصورات الخاطئة لدى المعلمين؛ تُعزى إلى متغير التخصص.
عدم وجود داللة إحصائية في امتالك
ّ
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فيما تخالف هذه النتيجة دراسة (إبراهيم ،)2001 ,التي أكدت وجود داللة لمتغير التخصص في
اكتساب معلمي العلوم للمفاهيم الكيميائية؛ لصالح تخصص الكيمياء.
وللتأكد من دقة النتائج احصائياً تم استخدام اختبار مربع كاي (كا Chi-Square Tests )2لحساب
داللة الفروق في اإلجابات باختالف التخصص ،والتي يوضحها جدول (.)7

الجدول ( :)7قيمة (كا )2لداللة الفروق في اإلجابات باختالف التخصص
التخصص

عدد األسئلة

تكرار اإلجابات
الصحيحة

تكرار اإلجابات
الخاطئة

قيمة (كا)2

كيمياء
أحياء
فيزياء
غير ذلك

160
440
60
30

57
134
21
12

103
306
39
18

2.493

الداللة

0.477

يالحظ من الجدول ( )7أن قيمة اختبار مربع كاي بلغت القيمة ( )2.493وهي قيمة غير دالة
إحصائياً حيث أن قيمة ] [sigالمرتبطة بها بلغت القيمة ( )0.477وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05مما يعني أنه ال توجد فروقاً جوهرية في تك اررات اإلجابات الصحيحة والخاطئة لدى عينة
الدراسة باختالف التخصص (كيمياء ،أحياء ،فيزياء ،غير ذلك).

ولكون هذه النتيجة غير متوقعة إذ يتوقع أن يكون هناك فروق لصالح تخصص األحياء بشكل رئيس،
فقد عاد الباحثان إلى تحليل المقابالت إضافة إلى سؤال بعض أفراد العينة للتأكد من دقة تفسير
الباحثين ألسباب عدم وجود فروق إحصائية تعزى للتخصص ،وبناء على ذلك يمكن أن تُعزى هذه
النتيجة إلى أن المعلمات في كافة التخصصات تعودن حفظ التعريفات والتعميمات دون إدراك مدلوالتها؛

نظر لتشابه طبيعة اإلعداد في الكليات المختلفة ,باإلضافة إلى قصور الجانب التخصصي واإلعداد
ًا
غير الجيد ,ووجود بعض المستجدات العلمية التي أُضيفت إلى كتب العلوم الجديدة .إضافة إلى ما
ذكره عدد من غير المتخصصات في األحياء بأن عدم دراستهن السابقة لتلك المفاهيم يدفعهن إلى
التحضير المتعمق لدروس الوراثة ،والرجوع إلى مصادر متخصصة أو سؤال زميالتهن في تخصص
األحياء.
التصورات الخاطئة ,والتي تفترض أن
وتتفق هذه النتيجة كذلك مع االفتراضات التي ترتكز عليها
ّ
التصورات الخاطئة تتخطى حاجز الثقافة والتخصص.
ّ
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التوصيات:

من خالل استعراض نتائج البحث ومناقشتها ,يوصي الباحثان بما يلي:

 -1ضرورة تجويد إعداد معلم العلوم قبل الخدمة ,وتدريبه أثنائها ,من خالل برامج مدروسة وفاعلة تشمل:
معارف أكاديمية تخصصية ,وتربوية.

 -2إقامة ورش عمل ودورات تدريبية ,ومجموعات تعلم من ِقبل المعنيين في و ازرة التعليم؛ لتدريب المعلمات
التصورات الخاطئة وأساليب عالجها.
على استراتيجيات الكشف عن
ّ
التصورات الخاطئة في عملية التعلم وتعليم العلوم ,ومصادر نشوء هذه
 -3ضرورة توعية المعلمات بأثر
ّ
التصورات.
ّ

 -4التأكيد على الفهم العميق ،واكتساب مفاهيم الوراثة بصورة صحيحة ومتكاملة من ِقبل معلمات العلوم,
من خالل برامج تدريب لتشخيص نواحي القصور لديهن وعالجها.

المقترحات:
استكماال لما بدأه البحث الحالي؛ فإنه ُيقترح القيام بما يلي:
ً
التصورات الخاطئة لدى معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة عن المفاهيم
للتعرف على
 -1إجراء دراسة ّ
ّ
الوراثية ،وارتباطها بالتصورات الخاطئة لدى طالباتهن.

 -2إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي في ضوء متغير الخبرة.

للتعرف على اكتساب معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة والثانوية لمفاهيم علمية
 -3إجراء دراسات أخرى ّ
أخرى.
تصورات معلمات العلوم للمفاهيم البديلة ,وممارساتهن التدريسية داخل الصف.
 -4إجراء دراسة ميدانية حول ّ
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