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  :املستخلص

�طأ للمفا�يم العلمية املتضمنة بوحدة تص�يف �     اس,+دف البحث 'عرف مصادر أنماط الف�م ا

نمــــوذج (الBائنــــات ا�@يــــة 8عــــد '?�يــــص�ا، وقيــــاس فاعليــــة 8عــــض اســــ16اتيجيات التغ2ــــ1 املفــــا�ي/. 

ة التعلم السباعية قم) ربوس1G، واس16اتيجية دو �طـأ حـو رKL بJئة �لية عPـO تـصوNب أنمـاط الف�ـم ا

 .RNالتجر STولتحقيق ذلك استخدم الباحث املن ، يمفا�يم الوحدة لدى طالب الصف ]و الثانو ل

ــأ ملفــــا�يم الوحــــدة  �طــ�بتــــصميمھ شــــبھ التجرRNــــ.، وتمثلــــت أداة البحــــث LــــK اختبــــار أنمــــاط الف�ــــم ا

، وطبقـت ]داة عPـO عينـة قوام�ـ يلطالب الصف ]و الثـانو لطالبـا مـن طـالب الـصف ]و ) 90(ا ل ً

�ـــا بالطرNقــــة العـــشوائية العنقوديــــة، وتوصــــل البحـــث إjــــO شـــيوع خمــــسة أنمــــاط  رالثـــانو تــــم اختيا ي

�طـــأ حـــو 8عـــض املفـــا�يم املتـــضمنة بوحــدة تـــص�يف الBائنـــات ا�@يـــة، كمـــا �اتـــqr تبـــاين لللف�ــم ا

�طـــأ بBـــل نمــط عPـــO حـــدة، �جيات التغ2ـــ1 املفـــا�ي/. وفاعليــة اســـ16اتيtــسب مـــصادر أنمـــاط الف�ــم ا

ة التعلم السباعية( �طأ حو مفـا�يم ) رنموذج بوس1G، واس16اتيجية دو�لKL تصوNب أنماط الف�م ا

، وLـK ضـوء تلـك النتـائج قـدم البحـث عـدد مـن التوصـيات  يالوحدة لدى طالب الـصف ]و الثـانو ل

�طأ للمفا�يم البي�ولوجية الy. تم التوصل من أ�م�ا �xتمام برصد مصادر تBوNن أنماط الف�م ا

ضـــع آليـــات مناســـبة للتعامـــل مـــع تلـــك املـــصادر ومعا�}ـــة أســـباب  وإل~+ـــا مـــن نتـــائج البحـــث ا�@ـــاKj، و

�س مــنST ]حيــاء باســ16اتيجيات التغي2ــ1  Nب معل/ــ. ]حيــاء عPــO تــصميم وتــد ة تــد رحــدو�+ا، وضــر ر ور

ة الــتعلم الـسباعية(املفـا�ي/. خاصــة  ، مــع ال16ك2ــ� رقميــةK بJئــة Lــ) رنمــوذج بوســ1G، واســ16اتيجية دو

�طأ لدى طال�+م باستخدام تلك xس16اتيجيات� .عOP تصوNب الف�م ا

�طأ، البJئة الرقمية: الKلمات املفتاحية��طأ، مصادر الف�م ا�  .اس16اتيجيات تصوNب الف�م ا
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ABSTRACT 
The study aimed to diagnose misconception patterns and identify their 

sources regarding the scientific concepts included in the classification 
of living organisms unit. It also aimed to investigate the effectiveness 

of some conceptual change strategies (Posner model, and the seven-

cycle learning (7'Es) strategy) in a digital environment on correcting 

these misconception  patterns among first-year secondary students. To 

meet these goals, the researcher utilized the experimental method with 

its quasi-experimental design using a test of misconception  patterns 

for the unit concepts among first-year secondary students. The results 

revealed the prevalence of five patterns of misconception  of some 

concepts included in the classification of living organisms unit. They 

also referred that the  sources of misconception  patterns differed in 

each pattern. Moreover, the results revealed the effectiveness of 

conceptual change strategies (Posner model, and the 7'Es strategy) in 
correcting misconception patterns. In light of these results, the 

research recommended monitoring the sources of forming 
misconception patterns of biological concepts revealed by the results 

of the current research, and developing appropriate strategies to deal 

with these sources and their causes. The study also recommended the 

need to train biology teachers to design and teach biology curriculum 

utilizing conceptual change strategies, especially, Posner model, and 

seven-cycle learning strategy in a digital environment, with a focus on 

correcting the misconception of their students by using these 

strategies. 

Keywords: Strategies for Correcting Misconception Patterns, Sources 
of Misconception , Digital Environment. 
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 :املقدمة

     'عد
ُ

اسـة �ـل مـا يتعلـق بالBائنـات ا�@يـة ابتـداء  ً علوم ا�@ياة أحد العلوم ]ساسية الyـ. �+ـتم بد ر
ــــراثيم  ـــ� ا�}ـ ـــة النباتيـــــة بمختلـــــف أقـــــسام�ا حyــ ا با�@يوانـــــات وا�@ـــــشرات واململكــ ـــر مـــــن �tـــــسان مــ

ً
ور

ع العلــوم الطبيعيـــة �ــات والف12وســات، وعلـــوم ا�@يــاة بوصــف�ا أحـــد فــر ووامليكر  ذات أ�ميــة كب2ـــ1ة و
ىللمتعلمــ2ن؛ ف�ــ. تن/ــ. وعــ~+م بمBونــات جــسم�م، و�مــا يحــيط �+ــم LــK البJئــة مــن �ائنــات أخــر تــؤثر 
ن  ف بJئـ,+م وا�@فـاظ عل~+ـا بحيـث ال يـضار ن �+ا، مما �ساعد�م عOP التكيف مع ظر وف~+م وNتأثر و و

  .من سوء استغالل�ا

�س علوم ا�@ياة باملرحلة الثا      نوNة مـساعدة الطـالب عPـO اك�ـساب ا�@قـائق رومن ب2ن أ�داف تد
 �yة وظيفية، ح ��1ات ومن ثم يتمكن الطالب منرواملفا�يم واملبادئ والتعميمات بصو� اك�ساب ا

اسـة علـوم  ات املناسبة KL مجـال د ة سليمة، باإلضافة إOj مساعد�+م عOP تنمية امل�ا رتنمي,+ا بصو ر ر
ات يدوNــــة مثــــل إجــــراء ا ب العمليــــةرا�@يــــاة، ســــواء �انــــت م�ــــا ـــا الرســــم العل/ــــ. الــــدقيق، أو ، أو رلتجـ

ات أ�اديميــــة مثــــل الفحــــص، التمي2ــــ�، التــــص�يف، التطبيــــق،  راســــتخدام ]ج�ــــزة املعمليــــة، أو م�ــــا
ات اجتماعيــة مثـــل التعــاو مــع �خـــرNن،  نالتنظــيم، اســتخدام الكتــب واملراجـــع املتخصــصة أو م�ــا ر

لك مـساعدة الطـالب عPـO تBـوNن xتجا�ـات ونقد ]فBار ولJس ]��اص، وتحمل املسئولية، كـذ
 K، (لوامليو العلمية والقيم والعادات املناسبة  �ز�  .)1 ()2007؛ ا¤@Jسن، 2013؛ عطيو، 2011را

     و'ـش12 العديـد مـن ]دبيـات ال16بوNـة أن للمفـا�يم العلميـة أ�ميـة كب2ـ1ة LـK 'علـم و'علـيم العلـوم؛ 
طالب، كما 'س�م KL تنمية التفك2ـ1 لـد¦+م مـن خـالل تحقيـق ف�. 'ساعد عOP نمو الب�ية املعرفية لل

اسية من خالل ت§�يص ا¤@تو العل/.  ىف�م أعمق للمفا�يم، كذلك تقلل من 'عقيدات املواد الد ر
املقدم للطالب، باإلضافة إOj أ¨+ا تن/. لد¦+م اتجا�ات إيجابية نحو 'علم مفردات العلوم وتزNد من 

اســــة املفــــا�يم ت�ـــيح للطــــالب الفرصــــة دافعيـــ,+م نحو�ــــا، كمـــا 'ــــساعد ع رPــــO انتقـــال أثــــر الـــتعلم، فد
ًالســتخدام مــا 'علمــوه LـــK مواقــف جديــدة، فــضال عـــن أ¨+ــا تجعــل املــادة العلميـــة أســ�ل ف�مــا وأكªـــ1  ً

؛ 2009أمبــــو ســــعيدي والبلو®ــــ.، (ًتــــذكرا، مــــن خــــالل التنظــــيم والــــر�ط بــــ2ن ]حــــداث أو الظــــوا�ر 
، 2007ا�@يلة،  Nتو ن؛    ).2013؛ عطيو، 2004ة، ؛ سالم2007ز

�س العلـــوم بــصفة عامـــة  ة ±ــ@يحة �عـــد مــن أ�ـــم أ�ــداف تــد ر     إن 'علــم املفــا�يم العلميـــة بــصو ر
وعلــوم ا�@يــاة باملرحلــة الثانوNــة بــصفة خاصــة، إال أن 'علم�ــا قــد يواجــھ بالعديــد مــن الـــصعو�ات، 

�طأ �ل الذي قد يتBو لدى املتعلم2ن حـو تMisconceptionsوم²+ا الف�م ا لـك املفـا�يم؛ حيـث قـد ن
نتتBـو 8عـض ]فBـار العلميــة LـK أذ�ـا¨+م تخــالف املع¼ـ� العل/ـ. الـسليم الــذي توصـل إليـھ العلمــاء، 
والذي قد ي�شأ ن�يجة صعو�ة الر�ط ب2ن املفا�يم السابقة وا�}ديدة، كما يتمسك املتعلم2ن بتلـك 

�ر العلمية أو حل املشكالت املفا�يم لظ²+م أ¨+ا مفا�يم ±@يحة وقد 'ساعد�م عOP تفس12 الظوا
ة  ـــة بــــــصو ــــا�يم العلميــ ــــساب املتعلمــــــ2ن املفـ �طـــــوة ]وjــــــO نحـــــو اك�ـ�ــــإن ا �م، و�ــــــذلك فـ�ــــواج رالyـــــ. تـ
 OPا ثم العمل ع�±@يحة ]خذ x KLعتبار ما لد¦+م من معرفة قبلية حول�ا أو مرتبطة �+ا واك�شاف

  .'عديل�ا

�طــأ حــو املفـــا�يم� العلميــة وم²+ــا البJئــة ا¤@يطــة بــاملتعلم مـــن ل     وتتعــدد مــصادر أنمــاط الف�ــم ا
خـــالل املــــشا�دات ا�@ياتيــــة وتفــــاعل�م مــــع الظــــوا�ر ا�@يوNــــة املرتبطــــة بالBائنــــات ا�@يــــة املوجــــودة 

                                                
   .السا�ع اإلصدار )APA(ات�ع ال�احث في عمل�ات التوثی� نظام  ) 1(
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�طـــأ ن�يجـــة لتـــضم²+ا �ســـية الyــ. قـــد 'ـــس�م LـــK تBــوNن 8عـــض أنمـــاط الف�ــم ا ربالبJئــة، أو الكتـــب املد
نة مجملــة، وقــد يBـــو املعلــم داخــل الفــصل مـــن ر8عــض ]خطــاء العلميــة أو لعرضــ�ا املفـــا�يم بــصو

�ـــــسھ  �طــــأ ن�يجـــــة ضـــــعف إملامــــھ الـــــدقيق باملــــادة العلميـــــة، أو لتد�ـــوNن أنمــــاط الف�ـــــم ا رمــــصادر تBــ
�س املفـــا�يم بطرNقــــة ســــطحية، وقــــد  ��1ة املباشــــرة أو تــــد��ط�ـــا بــــا راملفـــا�يم بأســــلوب مجــــرد دو  ر ن

 KــL ا تــؤدي وســائل �عــالم  والتقنيــات التكنولوجيــة دو
ً
�طــأ، خاصــة عنــدما ر�تBــوNن أنمــاط الف�ــم ا

ً

ن�ـــستمع الطـــالب أو �ـــشا�دو بـــرامج علميـــة �+ـــا 8عـــض ]خطـــاء، كمـــا قـــد يBـــو الطالـــب نفـــسھ مـــن  ن
 Oـــjديــدة ممـــا يـــؤدي إ{��طـــأ وذلــك عنـــدما تتفاعـــل املفـــا�يم القبليــة مـــع املفـــا�يم ا�مــصادر الف�ـــم ا

�طأ حو تلك املفا�يم �لظ�و 8عض أنماط الف�م ا    ).2009د القادر، عطيو وعب(ر

�طـأ لــدى املتعلمــ2ن LـK مــادة علــوم �اســات إjــO شـيوع أنمــاط الف�ــم ا ت العديــد مـن الد ر     وقـد أشــا ر
اسات  ؛ )2017؛ العزب، 2017؛ العابد، Dikmenli, 2010؛ Andrews, et al, 2012(را�@ياة وم²+ا د

اســــات اســــ16اتيجيات متنوعــــة، أو بــــرامج 'عليميــــة،  �ــــسية رحيــــث اســــتخدمت تلــــك الد رأو نمــــاذج تد
�طأ من أ�مية كب12ة KL 'علم املفا�يم ا�}ديدة�  .لتصوNب تلك ]نماط؛ ملا لعملية 'عديل الف�م ا

�طأ لدى املتعلم2ن وإكسا�+م ف�ما علميا سليما عن الظوا�ر ا¤@يطة �     إن عملية 'عديل الف�م ا
ً ً ً

ـــة LـــــK ]�ميـــــة؛ حيـــــث يت ـــا�يم الyـــــ. يتعلمو¨+ـــــا غايــ طلـــــب ذلـــــك الكـــــشف عـــــن ]فBـــــار أو �+ـــــم، أو املفــ
 OــPب�يــ,+م املعرفيــة، ومــن ثــم العمــل ع KــL طــأ لــد¦+م حــو املفــا�يم العلميــة املوجــودة��ات ا لالتــصو ر
إحالل أفBـار علميـة ±ـ@يحة ع²+ـا، باإلضـافة إjـO تأكيـد �ـذا الف�ـم الـÊ@يح، و�ـذا ال يتـأ'ى إال مـن 

  ".التغ12 املفا�ي/." خالل إحداث عملية 'عرف بـ

ـــتطاع ) Posner(عــــد نمــــوذج بوســــ1G     و� �طــــأ؛ فقــــد اسـ�مــــن النمــــاذج الفاعلــــة LــــK تــــصوNب الف�ــــم ا
نيل بالواليات املتحدة عـام  مالءه KL جامعة �و ربوس1G و م تطـوNر وتنفيـذ نموذجـا �ـس�ند إjـO 1982ز

ً

 .yطأ لدى املتعلم2ن عن املفا�يم ال��الفلسفة البنائية؛ حيث يقوم �ذا النموذج بتصوNب الف�م ا
لف املع¼� العل/. الÊ@يح وإكسا�+م الف�م السليم حول�ا؛ فقـد انطلـق بوسـL 1GـK نموذجـھ مـن تخا

ة تBامل املعرفة ا�}ديدة مع املعرفة السابقة املوجـودة LـK الب�يـة املعرفيـة للمـتعلم، وإحـداث  ورضر
�طـأ الـسائدة لديـھ� عـن التعلم الفعـال ذي املع¼ـ�، وذلـك مـن خـالل 'ـ?}يعھ عPـO ان6ـ�اع املفـا�يم ا

  ).2009عطيو وعبد القادر، (طرNق نقد املفا�يم، ومن ثم إكساب املتعلم2ن الف�م السليم 

اسات والبحوث ال16بوNة نموذج بوس1G للتغ12 املفا�ي/.؛ فم²+م  ر     وقد استخدمت العديد من الد
 1Gمــن اســتخدمھ كنمــوذج ومــ²+م مــن أطلــق عليــھ اســم اســ16اتيجية، و�ــرغم تبــاين املــس/� فــإن بوســ
Îع مراحل �@دوث عملية التغ12 املفا�ي/. لنموذجھ أو اسـ16اتيجيتھ وتـت§�ص  مالؤه قد حددوا أ رو ز

 KPتلك املراحل فيما ي):(Posner, et al,1982  

ـــــودة لـــــــدى ):Integration(التKامـــــل  .1 ـــــا�يم املوجـ ــــا�يم ا�}ديـــــدة واملفــ  و�ع¼ـــــ. الــــــر�ط بـــــ2ن املفــ
 .حقق عادة بواسطة املفـا�يم الرابطـةالطالب، أو تBامل مف�وم مع مف�وم آخر، و�ذا يت

ة علـــى التفرNــق ):Differentiation( التمي]ــZ أو املفاضــلة .2 ر وف~+ــا يــتم إكــساب املتعلمـــ2ن القـــد
ــــــصة فــــــي حــــــاالت  والتمي2ـــــ� بــــــ2ن املفـــــا�يم الواÒــــــ@ة واملناســـــبة، واملفــــــا�يم املـــــشوشة أو الناقـ

 . الغامـضةومواقف مختلفة، وإعادة 'عرNف املفا�يم غ12 الواضـحة أو
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�طـأ :(Conceptual Exchange) املقايضة أو تبادل املفا5يم .3� و�+دف إOj اسـ�بدال الف�ـم ا
للمتعلمــــ2ن أو 'عــــرض علـــــ~+م، عPــــO أن  الــــÊ@يح، وتقــــدم املفــــا�يم املتناقــــضة بــــالف�م العل/ــــ.

يBو التصو ا�}ديد بال�سبة ل�م أك1ª وضوحا
ً

ر   .ن

وف~+ــا يــتم إيجـــاد بJئـــة مفــا�يم  ):Conceptual Bridging( املفــا5ي)' أو الــرjط التجــس]� .4
�ـــط املفــا�يم ا�}ديــدة بخ�ـــ1ات مألوفـــة ذات مع¼ـــ�   OــPرمناســبة يمكــن أن 'ـــساعد املتعلمــ2ن ع
بال�ــسبة ل�ــم، و'ــس�م LـــK تفــس12 ]حــداث والظــوا�ر الطبيعيـــة، وNــصبح املف�ــوم ا�}ديــد مـــن 

خالل�ا معقوال ومقبوال لد¦+م
ً ً

. 

ت نتـائج قنـديل      ولنموذج التغ2ـ1 املفـا�ي �ـستخدم ) 2017(ر/. لبوسـ1G أ�ميـة كب2ـ1ة ف�ـو كمـا أشـا
�س، كمـا ي�ــشط دافعيـة املتعلمــ2ن للـتعلم، وNجعــل مـن املتعلمــ2ن مـشارك2ن ب�ــشاط LـK عمليــة  رللتـد
ف  ـــا ـــة الـــــتعلم ذات مع¼ـــــ� للمتعلمـــــ2ن مـــــن خـــــالل اســـــتخدام�م املعــ ــــن عمليــ ـــيم، كمـــــا يجعـــــل مـ رالتعلــ

� KLمواقف جديدة، و KL ا�اسـات إjـO فاعليتـھ LـK العديـد وتطبيق ت العديد من الد رذا الصدد أشا ر
اسة �مام  ت إjـO فاعليـة اسـتخدام نمـوذج بوسـ1G مـن ) 2016(رمن نواتج 'علم العلوم، ود رالy. أشـا

�طـــأ وتنميـــة التفك2ـــ1 العل/ـــ. لـــدى طـــالب الـــصف ]و �لخـــالل الكمبيـــوتر عPـــO تـــصوNب املفـــا�يم ا
  .ةيالثانو باململكة العر�ية السعودي

ة الــتعلم الــسباعية؛  �طــأ اسـ16اتيجية دو�ر      ومـن xســ16اتيجيات الyـ. 'ــساعد LــK تـصوNب الف�ــم ا
�س الyـــ. يمكـــن أن ) 2009(عطيـــو وعبـــد القـــادر ىحيـــث يـــر  ة الـــتعلم مـــن أفـــضل طـــر التـــد رأن دو ق ر

 KــL طـــأ 'ــساعد املتعلمـــ2ن��د�م بفرصــة استكـــشاف تـــصوNب الف�ــم ا وللمفــا�يم العلميـــة، حيــث تـــز
�ا املعلم دو التصرNح املباشر باملف�وم، ومن ثم يتاح أمام�م فرصة املف ن�وم KL مواقف خ�1ة يختا ر

ر بحالة الصراع املعرKL، ثم تتاح ل�م الفرصة كـذلك بحـل التنـاقض املفـا�ي/. وإعـادة xتـزان  واملر
ى جديـدة، املعرKL لد¦+م من خالل إعادة بناء املف�وم بأنفس�م، ثـم تطبيـق املف�ـوم LـK مواقـف أخـر

ىبما يوفر للمتعلم2ن الفرصة لف�م الظوا�ر ]خر املرتبطة باملف�وم وحل املزNد من التناقضات مع 
مة �@دوث التغ12 املفا�ي/. ط ال ، و�ذه جميع�ا شر زمفا�يم أخر و   .ى

اسة سامبا وآخران  ت د ة التعلم السباعية أ�مية كب12ة KL 'عليم و'علم العلوم؛ حيث أشا ر     ولدو ر ر
)SAMBA, et al, 2016 ( اسة رإOj فاعلي,+ا KL التحصيل ودافعية 'علم مادة ]حياء، و�و ما دعمتھ د

ــــستو ) 2017(الــــــصرايرة  LــــــK تنميــــــة مـــ ة الــــــتعلم الــــــسباعية  ــــدت فاعليــــــة اســــــ16اتيجية دو ىوالyــــــ. أكــ ر
ت البحـــوث إjــــO فاعلي,+ـــا LـــK تنميــــة  رالتحـــصيل وxتجـــاه نحـــو مــــادة ]حيـــاء لـــدى الطــــالب، كمـــا أشـــا

اسة شا�2ن م�ا رات عمليات العلم وعادات العقل شا�2ن مثل د ، وLـK نفـس الـصدد 'ـش12 )2020(ر
اسة عبدهللا  �س العلـوم عPـO التحـصيل وتنميـة ). 2019(رد ة التعلم السباعية KL تـد رإOj فاعلية دو ر

اســــة وداج و�ــــيالي  �طــــأ فقــــد أكــــدت د�رعمليــــات العلــــم ]ساســــية، وفيمــــا يخــــص تــــصوNب الف�ــــم ا
)Wodaj & Belay, 2021 ( OـــPل م§@ــوظ عBـــشÎة الــتعلم الـــسباعية تتفــو و قأن اســـ16اتيجية دو ر

لالطـر التعليميـة ]خـر LـK 'عزNـز ف�ـم الطــالب للمفـا�يم العلميـة، وتـصوNب الف�ـم حـو املفــا�يم  ى ق
  .العلمية املتضمنة بمادة ]حياء

KــL ة التكنولوجيــة مــن 'غ2ــ1ات وتحــديات �ائلــة ر     ونظــرا ملــا أحدثتــھ الثــو
ً

 عمليyــ. التعلــيم والــتعلم؛ 
نحيث نالت تلك التغ12ات من املتعلم2ن أنفس�م؛ فمتعل/. اليـوم يختلفـو عـن أقـرا¨+م مـن ]جيـال 
زالــسابقة LـــK العديـــد مـــن xتجا�ـــات، ]مـــر الـــذي جعـــل التوافـــق مع�ـــا أمـــرا صـــعبا، ولعـــل أبـــر تلـــك 

ً ً

@�اســب �jــK 8ــشBل مــستمر؛ لـــذا التحــديات tــشأ�+م LــK العــالم الرق/ــ. وحرصــ�م عPـــx Oحتفــاظ با
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يفإن �xتمام بالتكنولوجيا ا�@ديثة والتعليم �لك16وtي أصبح محل ا�تمام صاtعو القرار ال16بو 
  .KL العالم أجمع

 OـــPـــو �ـــساعد ع�     وNحقــق التعلـــيم �لك16وtـــي العديـــد مـــن الفوائـــد LـــK عمليyـــ. التعلـــيم والـــتعلم؛ ف
OـPافيــة عBة ال  اسـتخدام التقنيـات ا�@ديثــة وتقنيـة املعلومـات وxتــصاالت رإكـساب املتعلمـ2ن القـد

ـــة و'عــــــــديل املعلومـــــــــات  ــــ1امج التعليميـــــ ـــــــع وال�ــــ ــــديث املواقـ ـــــ�ولة تحــــ وا�@واســــــــJب، باإلضــــــــافة إjــــــــO ســـ
واملوضوعات املقدمة ف~+ا وتحديÞ+ا، كما يتم�2 8سرعة نقـل املعلومـات إjـO املتعلمـ2ن، وتبادل�ـا بيـ²+م 

اعتمـــادا عPـــO �ن16نـــت، وكـــذلك
ً

ي مواج�ـــة العديـــد مـــن املـــشكالت ال16بوNـــة مثـــل نقـــص املعلمـــ2ن ذو 
ـــــاب واملعلـــــــم مـــــــصدر املعرفـــــــة  ــــــ2ن، واعتبـــــــار الكتــ ــــ2ن املتعلمـ ق الفرديـــــــة بـــ ــــر ��ـــــــ1ة والكفـــــــاءة والفـــ�يا و
 KـL املناقـشة Oـjنـضمام إx KـL نـة والوحيدين، وتجاو قيود املBان والزمن KL العملية التعليمية، واملر ز

�ـــدمات التعليميـــة املقدمــــة 8ـــسßب تنـــوع الوســــائل أي وقـــت مـــع الــــزمالء وا�ملعلمـــ2ن، وكـــذلك تنــــوع ا
لية  Nــــادة الثقـــة بــــالنفس لــــدى املتعلمــــ2ن، و'ـــ?}يع�م عPــــO تحمــــل مــــسؤ  Oــــjوالتعليميـــة، باإلضــــافة إ ز

  ).2007م§@س وسرحان، ؛ Radu, et al, 2011؛ Paulsen, 2009('علم�م 

رمليyــ. التعلــيم والــتعلم إjــO ظ�ــو اســ16اتيجيات ر     وقــد أدى تطــو اســتخدام البJئــات الرقميــة LــK ع
ــــــة باالســـــــتفادة مـــــــن  ــــــسية املتاحـ �ـ ــــO توظيـــــــف xســـــــ16اتيجيات التد ــــــافة إjـــ �ـــــــسية جديـــــــدة، باإلضـ رتد ر
املــستحدثات التكنولوجيــة �ــالكمبيوتر و]قمــار الــصناعية والقنــوات الفــضائية وشــبكة املعلومــات 

 الـتعلم عPــO مــدار اليـوم ملــن يرNـده وLــK املBــان الدوليـة؛ �+ــدف تحقيـق الــتعلم املطلــوب م²+ـا، وإتاحــة
�ـــــسية متنوعــــة تــــدعم�ا تكنولوجيـــــا الوســــائط املتعـــــددة  رالــــذي يناســــبھ، بواســـــطة اســــ16اتيجيات تد
ىبمBونا�+ا ا¤�تلفة لتقـدم ا¤@تـو التعلي/ـ. مـن خـالل تركيبـة مـن لغـة مكتو�ـة ومنطوقـة، وعناصـر 

سـمعية و�ــصرNة، يــتم عرضـ�ا للمــتعلم مــن خــالل مرئيـة ثابتــة ومتحركــة وتـأث12ات وخلفيــات متنوعــة 
 KـــLــود مناســب، و�الكمبيــوتر، ممــا يجعــل الـــتعلم أكªــ1 متعــة و'ـــشوNقا، وNتحقــق بــأعOP كفـــاءة و�مج

ً

  )2008عبد العزNز، . (أقل وقت

اســات إjــO فاعليــة بJئــات الــتعلم ال ت 8عــض الد ر     وقــد أشــا �طــأ لــدى رقميــةر� LــK تــصوNب الف�ــم ا
اسة الدوNر املتعلم2ن KL مجاال يت العلوم ا¤�تلفة وم²+ا د �س ) 2014(ر ت إOj فاعلية التد رالy. أشا ر

ات البديلــــة ملفـــا�يم ال�ندســــة لـــدى طلبــــة الـــصف الــــسا8ع  رباســـتخدام ا�@اســــوب LـــK عــــالج التـــصو
اسة ملBاو  دن، ود [ KL .âي]سا ر ت إjـO فاعليـة اسـتخدام ا¤@ا�ـاة ا�@اسـو�ية ) 2016(ر رالyـ. أشـا

Nة لدى طلبـة الـصف ا�@ـادي عـشر KL 'عديل التص ات الف�2يائية البديلة املتعلقة با�@ركة الدو رو ر
 لتصوNب رقميةKL سلطنة عمان، ومن �نا جاء ا�تمام البحث ا�@اKj ب�ب¼. أحد أساليب التعليم ال

�طأ حو 8عض مفا�يم علوم ا�@ياة لدى طالب الصف ]و الثانو�يالف�م ا ل   .ل

اسـات والبحـوث ال16بوNـة ســالفة الـذكر مـن مم2ـ�ات وفوائــد      وLـK ضـوء مـا أسـفرت عنــھ ن رتـائج الد
عدة يحقق�ا التعليم �لك16وtي KL العملية التعليمية الy. من أ�م�ا التغلب عOP امللل الذي يصJب 
Nـة للطـالب، وعـالج الـصعو�ات  راملتعلم2ن أثناء عملية الـتعلم، وكـذلك تـوف12 التغذيـة الراجعـة الفو

ة إكــساب الطــالب نالyــ. قــد يقعــو ف ور~+ــا خــالل �ــل مرحلــة مــن مراحــل الــتعلم؛ ونظــرا أل�ميــة وضــر
ً

ا  ــ املفـــا�يم البيولوجيـــة بطرNقـــة ســـليمة مـــن خـــالل نمـــاذج واســـ16اتيجيات التغ2ـــ1 املفـــا�ي/. بمم�2ا�+ـ
 رقميــةاملتعــددة؛ لــذا ســOä البحــث ا�@ــاKj إjــO توظيــف اســ16اتيجيات التغ2ــ1 املفــا�ي/. LــK بJئــة 'علــم 

��طأ لدى طالب الصف ]و الثانو حو 8عض املفا�يم البيولوجيةلتصوNب الف�لم ا ي  .ل
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  :oحساس باملشKلة

KPلة البحث من خالل ما يBنبع �حساس بمش     :  

أوال 
ً

 والـذي تبــ2ن منـھ احتـواء الوحــدة عPـO عــدد :ىفحـص محتـو وحــدة تـصvيف الKائنـات ا�sيــة/ 
�+ـــا LـــK املع¼ـــ� أو كب2ـــ1 مـــن املفـــا�يم الyــــ. يخلـــط الطـــالب فيمـــا بي²+ــــا  ، كمـــا تبـــ2ن احتــــواء اللفــــظرلتقا

 .yاملفا�يم ال Ojاللفظ، باإلضافة إ KL ا�ىالوحدة عOP مفا�يم أخر يخلط الطالب بي²+ا 8سßب تقابل
تتضمن العديد من ]مثلة املوجبة والسالبة مما قد يؤدي إOj تص�يف الطالب لتلك xمثلة 8شBل 

�طأغ12 سليم، إOj غ12 ذلك من املفا�ي�ىم الy. قد 'سßب أنماطا أخر عديدة للف�م ا ً
.  

ثانيــــا 
ً

اســــات الــــسابقة/  ت العديــــد مــــن : رنتــــائج وتوصــــيات العديــــد مــــن البحــــوث والد رحيــــث أشــــا
اسـات  �طأ لدى املتعلم2ن LـK مـادة ]حيـاء وم²+ـا د�اسات إOj شيوع أنماط الف�م ا رالد  ,Andrews(ر

et al, 2012؛Dikmenli, 2010 ة الكــشف )2017؛ العــزب، 2017 العابـد، ؛ ور، كمـا أوصــت بـضر
�طـأ والعمـل عPـO تـصوæN+ا مـن خـالل اسـتخدام اسـ16اتيجيات أو مـداخل �املبكر عن أنماط الف�ـم ا
ـــا  ـــ�امات تكنولوجيــ ة xســـــتفادة مـــــن اســ اســـــات أخـــــر بـــــضر �ـــــسية مناســـــبة، كـــــذلك أوصـــــت د رتد ر ور ى

�طــــأ حــــو املفــــا�يم العلميــــة لــــد�اســــات لالتعلــــيم LــــK تــــصوNب أنمــــاط الف�ــــم ا رى املتعلمــــ2ن وم²+ــــا د
) ، ، 2014يالدوNر  ).2016ي؛ ملBاو

ثالثا 
ً

تـم إجـراء مقـابالت ��ـصية مـع عـدد مـن معل/ـ. ومـوج�. مـادة ]حيـاء : املقابلة ال��صية/ 
فـردا؛ تــم ف~+ــا توجيــھ العديــد مــن ]ســئلة ) 36(رباملرحلـة الثانوNــة، وÎعــض أوليــاء ]مــو بلــغ عــدد�م 

ً

قى تضمن محتو مادة علوم ا�@ياة KL املرحلة الثانوNـة لـصعو�ات 'عـو ل�م �+دف التعرف عOP مد ى
تقدم الطالب KL عملية التعلم، ومدى استخدام معلمو مادة علوم ا�@يـاة السـ16اتيجيات وأسـاليب 
ة  رمناسـبة 'عتمـد عPـO اســتخدام الـتعلم �لك16وtـي، وقــد أشـار معظـم �ـؤالء ]فــراد إjـO ضـعف قــد

ـــO ا�}انــــب تلــــك املنــــاSè عPــــO تحقيــــق  جــــة أك�ــــ1 عPـ ر]�ــــداف املرجــــوة م²+ــــا، وأن ترك��2ــــا ينــــصب بد
جـــة أقــل، و�ــو ]مـــر  Nــة والوجدانيــة الyـــ. يــأ'ي �xتمــام �+ــا بد راملعرLــK، عPــO حــساب ا�}وانـــب امل�ا ر
 Ojشطة التعليمية املتنوعة، كما أشار معظم ]فراد إt[ OPع Sèة احتواء تلك املنا رالذي يؤكده ند

ة استخدام �سرند   .ر البعد �لك16وtي من قبل املعلم2ن KL عملية التد

  :مشKلة البحث وأسئلتھ

�طأ حو 8عض مفا�يم مادة ]حياء لدى �ل     تمثلت مشBلة البحث ا�@اKL Kj شيوع أنماط الف�م ا
؛ لـذا فقـد سـOä البحــث ا�@ـاKj إjـO توظيـف 8عـض اسـ16اتيجيات التغ2ــ1  يطـالب الـصف ]و الثـانو ل

قميــة للتغلــب عPــO تلــك املــشBلة، و�نــاء عPــO ذلــك تــم صــياغة مــشBلة البحــث LــK املفــا�ي/. Lــ Kً بJئــة  ر
Kjس التــــاJـــــ� ب�ئــــة : الــــسؤال الـــــرئ	ـــــ� رقميـــــةمـــــا فاعليــــة �عـــــض اســــ$�اتيجيات التغ]ـــــ� املفــــا5ي)' � ع

؟ يتصو�ب أنماط الف�م ا��طأ للمفا5يم البيولوجية لدى طالب الصف 6و الثانو   ل

  :ئJس ]سئلة الفرعية التالية     وتفرع من السؤال الر

ـــصف ]و الثـــــانو حـــــو مفـــــا�يم وحـــــدة  .1 �طـــــأ الـــــشاéعة لـــــدى طـــــالب الــ�ـــم ا ـــا أنمـــــاط الف�ــ لمـ ي ل
 تص�يف الBائنات ا�@ية؟

�طــــأ للمفــــا�يم املتــــضمنة بوحــــدة تــــص�يف الBائنــــات ا�@يــــة لــــدى عينــــة  .2�ــا مــــصادر الف�ــــم ا مــ
؟ يالبحث ال�?�يصية من طالب الصف ]و الثانو  ل
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LـــK بJئــة مــا فاعليــة نمــو .3 �طـــأ رقميــةذج بوســ1G للتغ2ــ1 املفــا�ي/. � عPــO تــصوNب أنمــاط الف�ــم ا
للدى طالب الصف ]و الثانو حو مفا�يم وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية؟  ي  ل

ة التعلم السباعية KL بJئة  .4 �طأ رقميةرما فاعلية اس16اتيجية دو� عOP تصوNب أنماط الف�م ا
للدى طالب الصف ]و الثانو حو مفا�ي ي  م وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية؟ل

ض البحث    :وفر

ض التالية و     حاو البحث �جابة عن ]سئلة السابقة من خالل التحقق من ±@ة الفر  : ل

�طـــأ للمفـــا�يم املتــــضمنة بوحـــدة تـــص�يف الBائنــــات  .1� ال يوجـــد اخـــتالف LـــK مــــصادر الف�ـــم ا
يا�@ية لدى عينة البحث ال�?�يصية من طالب الصف ]و الثانو  .ل

ىال يوجـــد فـــر دال إحـــصائيا عنـــد مـــستو الداللـــة  .2 ق
ً

)0.05 ≤α ( جـــات طـــالب ربـــ2ن متوســـطي د
 Oـjيــة ]وßNئــة (ا¤}موعـة التجرJب KـL 1Gس بنمـوذج بوســ ، LـK التطبيقــ2ن القبPــK )رقميــةرالyــ. تــد

�طأ� . والبعدي الختبار '?�يص الف�م ا

ىال يوجـــد فـــر دال إحـــصائيا عنـــد مـــستو الداللـــة  .3 ق
ً

)0.05 ≤α ( جـــات طـــالب بـــ2ن رمتوســـطي د
ة الـتعلم الـسباعية LـK بJئـة (ا¤}موعة التجرßNية الثانية  س باسـ16اتيجية دو رالy. تـد ، )رقميـةر

�طأ�  .KL التطبيق2ن القبKP والبعدي الختبار '?�يص الف�م ا
  :أ5داف البحث

�طـأ الـشاéعة حـو 8عـض املفـا�يم البيولوجيـ�ة ل     �دف البحث ا�@اKj إOj تصوNب أنماط الف�ـم ا
، وأمكن تحقيق ذلك من خالل ]�داف الفرعية التالية يلدى طالب الصف ]و الثانو  : ل

�طــأ الــشاéعة لــدى طــالب الــصف ]و الثــانو حــو مفـــا�يم  .1�لالكــشف عــن أنمــاط الف�ــم ا ي ل
 .وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية

�طـأ للمفـا�يم املتـضمنة بوحـدة تـص�يف الBائنـات ا�@يـة لـد .2�ى الكشف عن مصادر الف�ـم ا
يعينة البحث ال�?�يصية من طالب الصف ]و الثانو  .ل

ة (الكشف عن فاعلية 8عض اس16اتيجيات التغ12 املفا�ي/.  .3 رنموذج بوس1G، واسـ16اتيجية دو
ـــةLــــK بJئــــة ) الــــتعلم الــــسباعية ـــأ حــــو مفــــا�يم وحــــدة رقميـ �طـ�ل عPــــO تــــصوNب أنمــــاط الف�ــــم ا

ة عOP طالب الصف ]و ا لتص�يف الBائنات ا�@ية املقر  .يلثانور
  :أ5مية البحث

  :     يمكن للفئات التالية xستفادة من البحث
أوال
ً

�طـأ لد¦+م حو مفا�يم وحدة تص�يف الBائنـات  من خالل: الطالب: �لتصوNب أنماط الف�م ا
 .رقميةا�@ية من خالل استخدام 8عض اس16اتيجيات التغ12 املفا�ي/. KL بJئة 

ثانيـــا
ً

 مـــع دليـــل رقميـــةاســـ16اتيجيات التغ2ـــ1 املفـــا�ي/. LـــK بJئـــة مـــن خـــالل تقـــديم 8عـــض : ناملعلمـــو: 
�طــــأ لـــــدى طــــالب الـــــصف ]و الثــــانو حـــــو �شــــادي لكيفيـــــة اســــتخدام�ا LـــــK تــــصوNب الف�ـــــم ا لإ ي ل ر

ة بمادة علوم ا�@ياة، و'عرNف�م بأدا'ي البحث   .رمفا�يم وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية املقر
ثالثا
ً

=س:  رالباحثو 	� مجال املناA@ وطر التد ق xستفادة من أدا'ي البحث، وتقـديم  من خالل: ن
�طــــوات �جرائيــــة لكيفيــــة تــــصميم بJئــــة �Nو يتــــضمن ا ـــةرســــJنا  تتــــضمن 8عــــض اســــ16اتيجيات رقميـ
 .التغ12 املفا�ي/. يمكن xس16شاد �+ا KL تصميم بJئات مشا�+ة
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ا�عا
ً

و املناA@: ر ال�ـ1امج التعليميـة توج~+�م إلعادة صياغة أو بناء املنـاSè و من خالل: رخ��اء ومطو
�طـــأ حـــو مفـــا�يم مـــادة �لوفـــق أســـاليب التعلـــيم �لك16وtـــي، و�xتمـــام ب�ـــ?�يص أنمـــاط الف�ـــم ا

 .علوم ا�@ياة بBافة املراحل التعليمية
    :حدود البحث

KPتمثلت حدود البحث فيما ي     :  
�ـــر بمعا�ـــ:العينــة � ي تمثلـــت عينــة البحـــث ال�?�يــصية مـــن طــالب الـــصف ]و الثــانو ] ي د زل

سوا وحدة تص�يف الBائنـات ا�@يـة املتـضمنة بكتـاب  رمحافظy. القا�رة والقليو�ية، الذين د
ـــــــ.  اâــ ـــــــ~+م للعـــــــــام الد ـــــــاء املقـــــــــر علــ ر]حيــ ـــــــة ) م2019/ 2018(ر ـــــغ عـــــــــدد أفـــــــــراد العينــ ـــــد بلــــ ، وقــــ

طالبــــا، أمــــا عينــــة البحــــث ]ساســــية فتمثلــــت LــــK ) 200(ال�?�يــــصية 
ً

ـــا مــــن طــــالب ) 90( طالبـ
ً

يالصف ]و الثانو  �ا ل رمن معا�د محافظة القليو�ية؛ لBو¨+ا مجتمعا متاحا، وقد تم اختيا
ً ً

 ).العنقود(بطرNقة عنقودية؛ حيث �ان الفصل �نا �و وحدة املعاينة 
اâ. الثاtي :ا��ال الزم�' � اâ.  رالفصل الد ي بالصف ]و الثانو2021/ 2020رللعام الد  .ل
ة  اقتـصر البحـث ا�@ـا:اسـ$�اتيجيات التغ]ـ� املفـا5ي)' � رKj عPـO نمـوذج بوسـ1G واســ16اتيجية دو

  .رقميةالتعلم السباعية KL بJئة 'علم 
  )من إعداد الباحث: (أداة البحث

�طـأ حــو مفـا�يم وحـدة تــص�يف الBائنـات ا�@يــة لطـالب الــصف ]و �ل     اختبـار أنمـاط الف�ــم ا ل
 .يالثانو

  :مادة املعا��ة التجر��ية

L يةßNة التجر{�ت2نرقميةK بJئة 'علم      تمثلت مادة املعا   : ر مقدمة KL صو

  .نموذج بوس1G للتغ12 املفا�ي/. - 

ة التعلم السباعية -   .راس16اتيجية دو
شادي لكال من املعلـم والطـالب ملـساعد�+م عPـO اسـتخدام تلـك البJئـة LـK عمليـة         بجانب دليل إ

ً
ر

 . التعلم
  :مفا5يم البحث 6ساسية

  Electronic environment رقميةالب�ئة ال
املBـــان الــــذي يــــتم فيـــھ 'غي2ــــ1 ســــلوك املـــتعلم مــــن خــــالل تقــــديم : بأ¨+ــــا) 2009(     �عرف�ـــا إســــماعيل 

ات باستخدام ال�1مجيات �لك16ونية املتفاعلة   .راملقر
و�قـــصد ��ـــا إجرائيـــا
ً

نمـــوذج بوســـ1G املتـــضمنة  مجموعـــة مـــن العناصـــر واملBونـــات املاديـــة والرقميـــة: 
ة التعلم السباع �طـأ حـو 8عـض مفـا�يم وحـدة يةرواس16اتيجية دو�ل �+دف تصوNب أنماط الف�م ا

، يتــص�يف الBائنــات ا�@يــة لــدى طــالب الــصف ]و الثــانو  باإلضــافة إjــO اســتخدام مجموعــة مــن ل
جة الy. يحصل عل~+ا الطالب KL اختبار  ر]tشطة وأساليب التقوNم املناسبة، وتقاس فاعلي,+ا بالد

�طأ��يص أنماط الف�م ا?'.  
                             �Misconceptionsطأ الف�م ا�

�طأ بأنھ مجموعة مـن ]فBـار أو املفـا�يم الyـ. تتBـو لـدى  (Wenning, 2008)     �عرف �ن  الف�م ا
الطــــالب عــــن الظــــوا�ر أو ]حــــداث املتعلقــــة بالعــــالم ا¤@ــــيط �+ــــم، وتخــــالف ]فBــــار املقبولــــة مــــن 

  . ي�بKð 'عديل�ا 8عناية وÎشBل فعالالعلماء، كما أ¨+ا صعبة التغي12 لذا
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و�قـــصد بــــھ إجرائيــــا
ً

ات و]فBــــار غ2ــــ1 الــــÊ@يحة عــــن مفــــا�يم وحــــدة تــــص�يف الBائنــــات :  رالتــــصو
يا�@يــة، والyــ. ل�ــا مع¼ــ� عنــد طــالب الــصف ]و الثــانو يخــالف املع¼ــ� العل/ــ. الــسليم ل�ــا وNمكــن  ل

�طأ�  .الكشف ع²+ا من خالل xختبار ال�?�يñ. ألنماط الف�م ا
 :من��ية البحث وإجراءاتھ

أوال
ً

 :من�@ البحث: 
ف باســم تــصميم ا¤}مــوعت2ن  و     اســتخدم البحــث املــنST التجرRNــ. بتــصميمھ شــبھ التجرRNــ. املعــر

ـــ1 املــــــستقل  ـــر املتغ2ـــ ـــان أثـــ اســــــ16اتيجيات التغ2ــــــ1 (التجـــــرNبJت2ن ذاتــــــا القياســــــ2ن القبPــــــK والبعــــــدي لبيـــ
�طــــأ(ع عPــــO املتغ2ــــ1 التـــــا8) رقميـــــةاملفــــا�ي/. LــــK بJئــــة �، مــــع صـــــعو�ة ضــــبط �ــــل املتغ2ـــــ1ات )الف�ــــم ا

  .الدخيلة
    :متغ]�ات البحث: ًثانيا

 .رقميةاس16اتيجيات التغ12 املفا�ي/. KL بJئة : املتغ]� املستقل -1
�طأ: املتغ]� التا�ع -2�  .الف�م ا

ثالثا
ً

  :مجتمع البحث: 

قليو�يـة؛ حيـث إنـھ �عـد      تمثل ا¤}تمع ]صKP ل�ذا البحث KL طالب املرحلة الثانوNة بمحافظـة ال
لمجتمعا متاحا يمكن الوصو إليھ و'عمـيم نتـائج البحـث عليـھ، كمـا ي�ـشابھ طـالب املرحلـة الثانوNـة  ً ً

�صائص الثقافية، وxجتماعية والعمرNة، والنفسية�  .KL محافظة القليو�ية إOj حد كبKL 12 ا

ًا�عا   :مواد البحث وأداتھ: ر

ضـھ، تـم إعـداد و�نـاء مـادة املعا�}ـة املتمثلـة      لإلجابة عن أسئلة البحث، والتح وقق مـن ±ـ@ة فر
ة رقميـــةLـــK بJئـــة 'علـــم  ت2ن �مـــا نمـــوذج بوســـ1G للتغ2ـــ1 املفـــا�ي/.، واســـ16اتيجية دو ر مقدمـــة LـــK صـــو ر

شــادي لكــال مــن املعلــم والطــالب ملــساعد�+م عPــO اســتخدام تلــك  الــتعلم الــسباعية، بجانــب دليــل إ
ً

ر
�طـأ حـو البJئة KL عملية التعلم ، KL ح2�لن تمثلت أداة البحث KL اختبار 'ـ?�يص أنمـاط الف�ـم ا

يمفا�يم وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية لطالب الصف ]و الثانو   .ل

ة  )1 �و التعلي)ــــ' للب�ئـــة الرقميـــة وفــــق نمـــوذج بوســـ � واســــ$�اتيجية دو رتـــصميم الـــس�نا ر
 :التعلم السباعية

�ــصائص �ال16بوNــة والفنيــة ومعــاي12 يجــب مراعا�+ــا      ي�بðــK أن تتــصف البJئــة الرقميــة 8عــدد مــن ا
  .عند التصميم

ة الــتعلم الــسباعيةرقميــةالب�ئــة المواصــفات  �  :ر وفــق نمــوذج بوســ � واســ$�اتيجية دو
ة التعلم السباعية، وتم  Nو البJئة الرقمية وفق نموذج بوس1G واس16اتيجية دو رتم إعداد سJنا ر

، و'عليمــات ](مراعــاة معــاي12 �عــداد ا�}يــد فيمــا يخــص �ــل مــن  ى�ــداف التعليميــة، وا¤@تــو
ة وال�ــــشوNق ســــائل �ثــــا رالبJئــــة الرقميــــة، و ة �ــــل موضــــوع مــــن العــــشرة )و ر، وتــــم تخطــــيط صــــو

Îعـة أعمـدة  رموضوعات لوحدة تص�يف الBائنات ا�@يـة داخـل البJئـة الرقميـة، و'ـشتمل عPـO أ
KL سة ممثلةJالفيديو، الصوت: (رئ ،  .)رالنصوص، الصو
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   ال��نامجعناصر الوسائط 	�

 الصوت الفيديو رالصو النصوص

 مؤثرات ¨عليق موسيقى فيديو رسوم متحركة متحركة ثابتة نوع ا��ط ¥�م ا��ط

         

  1: شBل
  عناصر الوسائط KL البJئة الرقمية

�و الب�ئة ال  )أ    :، وإنتاج املصادر التعليميةرقميةرتنفيذ س�نا

مــــــة إل ـــاج البJئــــــة الز     تــــــم تحديــــــد املــــــصادر التعليميــــــة الال ــــل موضــــــوع مــــــن رقميــــــةنتـــ �اصــــــة بBــ�، وا
 .النصوص املكتو�ة، ولقطات الفيديو، والصوت املصاحب للشاشات: موضوعات الوحدة مثل

 :صدق الب�ئة الرقمية  )ب 

ق وطــــر املنــــاSè املتخصــــص2ن LـــK  الــــسادة ]ســـاتذة     تـــم عــــرض البJئـــة الرقميــــة عPـــO مجموعــــة مـــن
�س، وتكنولوجيــــا التعلــــيم واملعل أ¦+ــــم فيمـــا يPــــKرالتـــد مــــدى مناســــبة طرNقــــة تنظــــيم : رومــــات، إلبــــداء 

ضــوح�ا عPـO الــشاشة وســ�ولة رقميـةىمحتـو البJئــة ال ف الكتابـة، و و للطــالب، ومناسـبة ó}ــم حــر و
 . للتطبيق، باإلضافة إOj مدى مناسبة طرNقة عرض الفيديورقميةقراء�+ا، ومدى صالحية البJئة ال

ـــ1 8عــــض النــــصوص داخــــل الـــــشاشات، : عــــديالت مثـــــلن     واق6ــــ1ح الــــسادة ا¤@كمــــو 8عــــض الت تكب2ـ
 عند الضغط رأو ظ�و �لمة تاKj أو سابقإضافة 8عض التعليمات، 'غي12 ألوان مفاتيح xستخدام 

�+ا ال²+ائيـة القابلـة  رعل~+ا، وتم إجراء التعـديالت الyـ. أشـار إل~+ـا ا¤@كمـو لتـصبح ال�1مجيـة LـK صـو ن
  .للتطبيق

  :     ئة الرقميةالتجرjة »ستطالعية للب�  )ج 

�رNـــة بمنطقـــة  ة املركزNـــة لقطـــاع املعا�ـــد ] ز     8عـــد املوافقـــة عPـــO تطبيـــق تجر�ـــة البحـــث مـــن �دا ر
�انكة، تم اختيار عينة من طالب وطالبات الصف �ة ا �رNة باملعا�د التا8عة ل�ا KL إدا رالقليو�ية ] ز

�ــر بمع�ــد  ي]و الثــانو ] ي �انكــة ع/ الق§ــS ع(زل�، وقــد بلــغ عــدد أفــراد العينــة )ث بنــ2ن/ث بنــ2ن، ا
 وفــق رقميــةًطالبــا تـم تقــسيم�م إjــO مجمـوعت2ن تــم 'عـرNض أحــد�ما إjــO البJئـة ال) x)36سـتطالعية 

ة الــتعلم رقميــةىنمــوذج بوســ1G، بJنمــا ا¤}موعــة ]خــر تــم 'عرNــض�ا للبJئــة ال ر وفــق اســ16اتيجية دو
مـــة للب  والتأكـــد مـــن التج�2ـــ�ات املطلو�ـــة رقميـــةJئـــة الزالـــسباعية، وذلـــك 8عـــد إجـــراء التعـــديالت الال

  . معدة للتجرNب ال²+اéيرقميةللتجرNب، لتصبح البJئة ال
الكــشف عــن 8عــض الــصعو�ات أو التحــديات  : يتمثــل 	ــ�رقميــةو;ــان ال�ــدف مــن تجر�ــب الب�ئــة ال

ة، رقميــالبJئـة المـدى وضـوح 'عليمـات اسـتخدام ، والتعـرف عPـO رقميـةالبJئـة الالyـ. تواجـھ تطبيـق 
 KL ولة الدخو واللغة املستخدمة� .رقميةالبJئة اللومدى س

غبـــ,+م LـــK اســـتخدام  :نتـــائج التجرjـــة »ســـتطالعية للب�ئـــة الرقميـــة وأظ�ـــرت راســـتعداد الطـــالب و
اســـة وحـــدة تــص�يف الBائنـــات ا�@يـــة، ملـــا تــضمنتھ مـــن عناصـــر جـــذب و'ـــشوNقالبJئــة ال : ررقميـــة لد

دة ر�ـاأللوان، و]صـوات والـصو والفيــديو، ر وغ2ـ1 ذلـك، كمـا أبــدوا إô}ـا�+م بوضـوح التعليمـات الــوا
 KــــLئــــة الJورقميــــةالب ، Oــــjولة الــــدخو إ�البJئـــــة رقميــــة، وÎــــساطة اللغــــة املــــستخدمة LــــK البJئـــــة اللســــ
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رقميـــة وLـــK التعليمـــات، كمـــا أوÒـــq الطـــالب ســــ�ولة التـــصفح والتنقـــل بـــ2ن ]يقونـــات داخـــل �ــــل ال
  .موضوع KL الوحدة التعليمية

ة التعلم السباعيةإعداد دل )2 ري�� املعلم وفقا لنموذج بوس � واس$�اتيجية دو
ً ً

:  
تم إعداد دليKP املعلم KL وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية باستخدام نموذج بوس1G، واس16اتيجية      

�طأ للمفا�يم البيولوجية لدى طالب �ة التعلم السباعية؛ وذلك للمساعدة KL تصوNب الف�م ا ردو
�طوات التاليةلالصف ]و الثا�، وقد مرت عملية إعداد الدليل2ن با   :ينو

  :خطوات إعداد دلي�� املعلم  )أ 

�طــأ حــو املفـــا�يم البيولوجيــة املتــضمنة بوحـــدة تــص�يف الBائنـــات  .1�لتحديــد أنمــاط الف�ـــم ا
ة عOP طالب الصف ]و الثانو يا�@ية املقر ل  .ر

ة الــــتعلم نمـــوذج بوســــ1G، واوضـــع �طـــار العــــام ل§�طـــوات �جرائيــــة لBـــل مــــن  .2 رســـ16اتيجية دو
ــــــــو2Nن  اء ال16بــ ســــــــــات الــــــــــسابقة وآ ـــة والدا ـــــــــوث ال16بوNـــــــ ـــــات البحـ ـــــــــن خــــــــــالل أدبيـــــ رالــــــــــسباعية مـ ر
ـــأ  �طــ��طـــــوات بتـــــصوNب الف�ـــــم ا�تبـــــاط �ـــــذه ا �س ]حيـــــاء، وا رواملتخصــــص2ن LـــــK مجـــــال تـــــد ر

يللمفا�يم البيولوجية لدى طالب الصف ]و الثانو  . ل
ىليل مـن الـدليل2ن عPـO مقدمـة للمعلـم تحتـو عPـO وقد اشتمل �ل د: تحديد مBونات الدليل2ن .3

ة رقميــــةيإطـــار نظـــر لبيــــان أ�ميـــة البJئـــة ال ر املـــصممة وفـــق نمــــوذج بوســـ1G، واســــ16اتيجية دو
�طــأ للمفــا�يم البيولوجيـة لــدى طــالب الــصف ]و الـتعلم الــسباعية �لعPــO تـصوNب الف�ــم ا

، و ـــK ا¤}ـــــــاالت املعرفيــــــيالثــــــانو ة Lـــ ـــر ـــــدة املقــــ ـــــة والوجدانيـــــــة، رصـــــــياغة أ�ــــــداف الوحــ Nــ رة وامل�ا
�س موضوعات وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية، بما ي�ناسب  �ع الزم¼. لتد رباإلضافة إOj التو ز

�رNة �ع منST ]حياء باملعا�د ] زمع خطة تو  .ز
�طــوة الــسابقةقــسمت وحــدة تــص�يف الBائنــات ا�@يــة .4��ــع الزم¼ــ. ا¤@ــدد LــK ا  إjــO ز وفــق التو

 ، كمـــا تــــم تدعيمــــھع عPــــO 8عــــض املفـــا�يم البيولوجيــــةيعـــشرة موضــــوعات، يحتـــو �ــــل موضـــو
  .باألtشطة xستكشافية املتنوعة

أى السادة ا�sكم]ن حو دلي�� املعلم  )ب  لاستطالع   :ر

 KـــL تـــص2ن�     8عـــد xن,+ـــاء مـــن إعـــداد دليPـــK املعلـــم، تـــم عرضـــ�ما عPـــO مجموعـــة مـــن ا¤@كمـــ2ن وا¤
�س العلــوم ومــوج�. ومعل/ــ. ]حيـاء راملنـاSè وطــر تــد مــدى وضــوح صــياغة ، إلبــداء مالحظــا�+م LــK ق

س، مـــدى ±ـــ@ة املـــادة العلميـــة املتـــضمنة LـــK الـــدليل2ن، ومـــدى  تباط�ـــا بالـــد ر]�ـــداف التعليميـــة وا ر
دة باأل�ـــداف التعليميـــة،  تبـــاط ]ســـئلة الـــوا را وقـــد اق6ـــ1ح 8عـــض الـــسادة ا¤@كمـــ2ن إجـــراء 'غي2ـــ1ات ر

�طــــأ باســــتخ�Nة تتعلــــق بــــإجراءات تــــصوNب الفق�ـــــم ا ة ورضــــر ردام نمــــوذج بوســــ1G واســـــ16اتيجية دو
، وقد أخذت �ذه املالحظات x KLعتبار، وÎعد إجراء التعديالت الy. رقميةالتعلم السباعية KL بJئة 

�+ما ]ولية جا�زNن للتطبيق استطالعيا ًأشار إل~+ا السادة ا¤@كم2ن أصبح الدليل2ن KL صو   .ر

  :التجرjة »ستطالعية للدليل]ن  )ج 

�ع�مـــا عPـــO عينـــة اســـتطالعية مـــن      8عـــد xن �+ما ]وليـــة، تـــم تو ز,+ـــاء مـــن إعـــداد الـــدليل2ن LـــK صـــو ر
ة مـــن  �س الوحـــدة املقـــر رمعل/ــ. مـــادة ]حيـــاء بـــبعض معا�ـــد محافظـــة القليو�يــة، ذلـــك 8غـــرض تـــد ر
س الوحـدة، وأيـضا  �اصـة بتـصميم در�ًخـالل الـدليل2ن، وذلـك ملعرفـة مـواطن الـضعف والقـصو ا و ر
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ـــة مــــدى مناســــبة  س ملــــستو الطـــــالب وإمBانيــــة تنفيــــذ�ا، ومـــــدى معرفـ ى]tـــــشطة املتــــضمنة بBــــل د ر
�س بالـدليل2ن،  رمناسبة الزمن لتنفيذ�ا، والوقوف عOP املعوقات الyـ. 'عـو املعلـم LـK القيـام بالتـد ق
ـــود 8عـــــض الـــــصعو�ات LــــK تطبيـــــق 8عـــــض ]tـــــشطة  وقــــد أظ�ـــــرت ن�يجـــــة التطبيـــــق xســــتطالKõ  وجــ

�ـــــرائط املفا���اصــــة بتـــــصميم ا�س الوحـــــدة، ممـــــا ا ـــرات املتـــــضمنة بـــــبعض در ويميـــــة لـــــبعض الفقــ
 Oـjباإلضافة إ ، �ر يتطلب العمل عOP 'عديل�ا وتßسيط�ا ومناسب,+ا لطالب الصف ]و الثانو ] ي زل

س، �ـــاص بـــبعض ]tـــشطة املتـــضمنة بـــبعض الـــدر� وÎعـــد إجـــراء تلـــك التعـــديالت و'عـــديل الـــزمن ا
�+ما ال²+ائية جا�زNن   . للتطبيق عOP ا¤}موعت2ن التجرNبJت2نرأصبح الدليل2ن KL صو

 )إعداد الباحث( إعداد اختبار ¨��يص الف�م ا��طأ  )3
�طأ وفقا ل§�طوات التالية�     تم إعداد اختبار '?�يص الف�م ا

ً
:  

�طأ لدى طالب : تحديد ال�دف من »ختبار  )أ �صمم �ذا xختبار �+دف 'عرف أنماط الف�م ا
يالصف ]و الثانو بمعا�ـد منطقـة �رNـة LـK مفـا�يم وحـدة تـص�يف الBائنـات ل ز القليو�يـة ]

اâـ.  را�@ية املتضمنة بكتاب ]حياء املقـر علـ~+م للعـام الد ، باإلضـافة إjـO ) م2021 / 2020(ر
ض البحث و�جابة عOP أسئلتھ  .واستخدام نتائج تطبيق xختبار KL التحقق من فر

ختيــار مــن متعــدد، لBو¨+ــا مرنــة يمكــن اســتخدمت ]ســئلة مــن نــوع x: تحديــد نمــط »ختبــار  )ب 
قأن تصاغ بطر متعددة، وNقل ف~+ا عامل الصدفة أو التخم2ن، كما 'س�ل طرNقـة اسـتخدام 

Nة غرض�ا ال�?�يص قة �جابة املنفصلة وس�ولة تÊ@يح�ا، ونظرا لوجود بدائل اختيا رو
ً

 .ر
ط إعــــداد: صــــياغة مفــــردات »ختبــــار  )ج  õــــK عنــــد صــــياغة مفــــردات xختبــــار شــــر ور  xختبــــار و

: ل، الــــشق ]و)ثنـــاéي الــــشق(مفـــردة مــــن نــــوع xختيـــار مــــن متعــــدد ) 30(ا�}يـــد، وتــــم تــــصميم 
Îعـــة بـــدائل، مـــن بي²+ـــا إجابـــة واحـــدة ±ـــ@يحة و�ـــا÷K البـــدائل  أس الـــسؤال يليـــھ أ ريتBـــو مـــن  ر ن
ات، �ل م²+ا 'عت�1 تكملة أو سßبا لBل بديل من  Îعة عبا خطأ، بJنما يتBو الشق الثاtي من أ

ً
ر ر ن

Îع املتضمنة KL الشق ]و من السؤال، ومن ب2ن تلك ]سباب سßب واحد فقط ا للبدائل ] ر
±ــ@يح، يمثــل الف�ــم العل/ــ. الــسليم للمف�ــوم الــذي يقJــسھ الــسؤال، أمــا بــا÷K ]ســباب ف�ــ. 

خطأ، وتمثل ف�ما خطأ للمف�وم
ً

. 
Kõ عنـد صـياغة 'عليمـات xختبـار أن تBـو واÒـ@ة وÎـ: ¨عليمات »ختبار  )د  نر سيطة، ومناسـبة و

ـــة xجابـــــة عــــن مفـــــردات  ـــاKj �ـــــستطيع الطــــالب مـــــن خالل�ــــا ف�ـــــم كيفيـ ىملــــستو الطـــــالب، و�التـ
دت التعليمات بمثال يب2ن كيفية �جابة، وقد تم تقسيم xختبار إOj جزأين : وxختبار، كما ز

را�}ــزء ]و مــن xختبــار تــضمن كراســة املفــردات، وا�}ــزء الثــاtي مــن xختبــار تــضمن و قــة ل
�اصة بالطالب� .�جابة �علو�ا البيانات ا

جات)ه  �ا الطالب �التاKj: رتقدير الد جات xختبار بناء عOP �جابات الy. يختا رتم وضع د   :ر
جة ولديھ نمط ف�م خطأ-إجابة خطأ، وسßب خطأ -  .رال �ستحق د
جة ولديھ نمط ف�م خطأ-إجابة خطأ، وسßب ±@يح -  .رال �ستحق د
جة ولديھ نمط ف�م خطأ–إجابة ±@يحة، وسßب خطأ  -  .ر ال �ستحق د
جة ولديھ نمط ف�م ±@يح-إجابة ±@يحة، وسßب ±@يح -  . ر �ستحق د
ة 6وليـة لالختبـار ع�ـ� ا�sكمـ]ن  )و  تـم عـرض xختبـار عPـO عـدد مـن ا¤@كمـ2ن : رعـرض الـصو

�س العلــوم، للتحقــق مــن مــدى مناســبة مفــردات xختبــار LــK ضــوء  راملتخصــص2ن LــK طــر تــد ق
ض منـھ، والكـشف عـن مــدى مناسـبة صـياغة مفـردات xختبـار لطـالب الــصف أ�دافـھ والغـر

ي]و الثانو عينة البحث، وسالمة املفردات من الناحية العلمية، وقد أو�ú 8عض السادة  ل
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ة إجـــراء 8عــض التعـــديالت عPـــO 8عــض املفـــردات، وقـــد تــم إجـــراء التعـــديالت  ورا¤@كمــ2ن بـــضر
بح xختبــــار معــــدا وصــــا�@ا للتطبيــــق عPــــO العينــــة وفــــق مــــا تــــضمنتھ مالحظــــا�+م، و�التــــاKj أصــــ

ً ً

 .xستطالعية
 تــم تطبيـق xختبــار عPـO عينــة :التجرjـة »سـتطالعية لالختبــار ال��³يـ²±' للف�ــم ا��طـأ  )ز 

�ــــر بمع�ــــد  يمــــن طــــالب الــــصف ]و الثــــانو ] ي �انكــــة ع/ الق§ــــS ع(زل�، )ث بنــــ2ن/ث بنــــ2ن، ا
ســـوا وحـــدة تـــص�يف الBائنـــات ا�@يـــة املتـــ رضمنة بكتـــاب ]حيـــاء املقـــر علـــ~+م للعــــام رالـــذين د

اâـ.  طالبــا، حيـث �ــان ) 36(، وقـد بلــغ عـدد أفــراد العينـة xسـتطالعية ) م2019/ 2018(رالد
ً

اâـــ.، و�ـــان  ال�ـــدف مـــن تطبيـــق xختبـــار عPـــO العينـــة xســـتطالعية  رذلـــك LـــK ¨+ايـــة العـــام الد
  :بار وثباتھ، وذلك �التاKjًمحددا KL تحديد الزمن املناسب لالختبار، وحساب صدق xخت

من oجابة ع�ـ� »ختبـار � تـم حـساب املتوسـط الزم¼ـ. الـذي اسـتغرقھ جميـع الطـالب  :زحساب 
LــK �جابـــة عـــن xختبــار كBـــل، وجـــد أن الـــزمن املناســب الن,+ـــاء جميـــع الطــالب مـــن �جابـــة عـــن 

 .دقيقة) 75(جميع أسئلة xختبار
�طــــأ حـــــو مفـــــا�يم وحـــــدة تـــــم تحديـــــد صــــدق xختبـــــار ا: صــــدق »ختبـــــار ��ـــñ. للف�ـــــم ا لل�?�يــ

ة عPـــO طــالب الـــصف ]و الثــانو مـــن خـــالل ثالثــة أنـــواع مـــن  يتــص�يف الBائنـــات ا�@يــة املقـــر ل ر
، وصـدق x'ــساق الـداخKP، وفيمــا يPـK توضــيح  ، والــصدق الظـا�ر يالـصدق ûـK صــدق ا¤@تـو ى

  .ل�ذه ]نواع الثالثة بالتفصيل

نصدق ا�sتو أو املضمو - تحديد صدق xختبار عOP الصدق املنطقي، وNقصد بھ اعتمد KL : ى
õــK أثنــاء إعــداد فقــرات xختبــار أن تBــو  نمــدى تمثيــل xختبــار لل�ــدف الــذي يقJــسھ، وقــد ر و

 .ممثلة لل�دف الذي يقJسھ
LـــK تحديــد صــدق xختبــار؛ حيــث تــم عـــرض :يالــصدق الظــا5ر - ي اعتمــد عPــO الــصدق الظــا�ر 

�س العلــوم،xختبـار عPــO مجموعــة مــن ا¤@كمــ2ن ر املتخصــص2ن LــK ال16بيــة العلميــة وطــر تــد  ق
  .tسب اتفاق ا¤@كم2ن عOP عناصر التحكيم) 1(لوNوqÒ جدو 

  1: لجـدو

KPعناصر التحكيم املرتبطة باالختبار التحصي OPسب اتفاق ا¤@كم2ن عt  

  µسب »تفاق  عناصر التحكيم

  %95  مدى وضوح ودقة 'عليمات xختبار

  x   90%ختبار KL ضوء أ�دافھ والغرض منھمدى مناسبة مفردات

يمدى مناسبة صياغة مفردات xختبار لطالب الصف ]و الثانو عينة البحث   %85  ل

  %85  سالمة املفردات من الناحية العلمية

Nة، أو حــذف، أو 'عــديل مــا  ور     كمـا طلــب مــن الــسادة ا¤@كمـ2ن اق6ــ1اح 'غي2ــ1ات مــن إضـافات ضــر
ًيBو مناسبا، و�ان اء واملق16حات، الy. أخذت x KLعتبار، و�ان م²+ا أن ن  لبعض ا¤@كم2ن 8عض �

َ
ِ

ُ
ر

ت2ن  قــم ) 30، 29(رأشــار 8عــض ا¤@كمــ2ن بحــذف العبــا ة  رمــن xختبــار؛ حيــث إن العبــا فكر�+ــا ) 29(ر
قـم  ة  رم�ـشا�+ة إjـO حـد كب2ـ1 مــع العبـا قــم )18(ر ة  ر، أمـا العبـا ال تمثـل نمـط ف�ـم خطـأ بال�ــسبة ) 30(ر
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ـــ ات نظـــــرا لــــــصعو�,+ا اللغوNــــــة للطــ ــــا ـــياغة 8عـــــض العبــ ــــا أشـــــار 8عــــــض ا¤@كمـــــ2ن بإعــــــادة صـــ ًالب، كمــ ر
ة ال²+ائيـة لالختبـار،  Kõ ذلـك LـK الـصو روغموض�ا وقلة مناسب,+ا لطبيعة العينة وخصائص�ا، وقد ر و
تھ  روLـــK ضـــوء ذلـــك تـــم إعـــادة صـــياغة مفـــردات xختبـــار لزNـــادة وضـــوح�ا، وأصـــبح xختبـــار LـــK صـــو

ســـــؤBً)28 (xونـــــا مـــــن ال²+ائيـــــة م
ً

ـــار ،  ـــق xختبــ ـــد تـــــم حـــــساب �ـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــصدق قبـــــل تطبيــ وقــ
استطالعيا
ً

. 

-��تبــــاط املوÒـــــ@ة : صــــدق »¨ــــساق الـــــداخ x تــــم حــــساب معـــــامالت KPــــساق الـــــداخ'x رلتحديــــد
  :با�}دول2ن التالي2ن

  2: لجدو
جة الBلية الختبار '?�يص  جة �ل بند و�2ن الد تباط ب2ن د x رمعامالت ر �طأ نر�  36= الف�م ا

تباط. م  م تباط. م  م  ر» تباط. م  م  ر» تباط. م  م  ر» تباط. م  م  ر»   ر»

1  **0.745 7  0.837** 13  0.607** 19  0.817** 25  **0.659 

2  **0.623 8  0.746** 14  **0.599  20  **0.745 26  **0.841 

3  **0.789 9  0.832** 15  **0.512 21  **0.625 27  **0.759 

4  **0.890 10  0.757** 16  **0.757 22  **0.719 28  **0.619 

5  **0.845 11  **0.648  17  **0.646 23  **0.796     

6  **0.745 12  0.737** 18  0.607** 24  0.812**     

تبـاط ل�ـا داللـة إحـصائية عنـد  ر     يتqr من ا�}ـدو الـسابق أن جميـع ]سـئلة أظ�ـرت معـامالت ا ل
جة عالية من x'ساق الداخKP، و�ذلك أصبح x)0.01(ىمستو    .رختبار يتمتع بد

  3: لجدو

 .ñيــ�جـة الBليـة لالختبـار ال�? �طـأ والد�جـة �ـل نمـط مـن أنمـاط الف�ـم ا تبـاط بـ2ن د x رمعامـل ر ر
  36= ن

تباط  نمط الف�م ا��طأ  م   رمعامل »

�ة KL املع¼�  1 �لط ب2ن املفا�يم املتقا�  **0,668  را

  **0,762  لة املوجبة والسالبة للمف�ومالتص�يف غ12 السليم لألمث  2

�لط ب2ن املفا�يم املتقابلة 3�  **0,580 ا

  **0,791  ال�سرع KL التعميم  4

�ة KL ]لفاظ  5 �لط ب2ن املفا�يم املتقا�  **0,708  را

تبـــاط ل�ـــا داللـــة  �طـــأ أظ�ــرت معـــامالت ا�ر     يتــqr مـــن ا�}ـــدو الـــسابق أن جميــع أنمـــاط الف�ـــم ا ل
�طأ باالختبار)0.01(ى مستو إحصائية عند�تباط أنماط الف�م ا   .ر، مما يدل عOP قوة ا

ـــا طرNقـــــة إعـــــادة   : حساب ثبات »ختبار � ق�نـــــاك طـــــر مختلفـــــة �@ـــــساب ثبـــــات xختبـــــار، م²+ــ
ــــث ـــراد العينـــــــة  تطبيــــــق xختبـــــــار، حيــ ــــس أفــــ ـــO نفــ ة مــــــن xختبـــــــار عPــــ ــــس الـــــــصو ـــــق نفــ رتـــــــم تطبيــ
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Îم¼ــــ. خمــــسة عــــشر يومــــا، و xســــتطالعية بفاصــــل 
ً

ف إجــــراء ز وعــــد التأكــــد مــــن تــــوافر نفــــس ظــــر
، وقد اسـتخدم برنـامج التحليـل �حـصاéي للبيانـات   ، ومنـھ تـم  SPSSلxختبار KL التطبيق ]و

تباط ب12سو ب2ن ا¤}موع الكPـK للتطبيقـ2ن ]و والثـاtي حيـث يمكـن توضـيح  لحساب معامل ا ن ر
 Kjدو التا{�  :لذلك من خالل ا

  4: لجدو

تباط ب2 x ي نرمعاملtالتطبيق ]و والثا KL طأ��  36= لن ا¤}موع الكKP الختبار '?�يص الف�م ا

  التطبيق الثاµي  لالتطبيق 6و

0.855  

تباط ب2ن التطبيق2ن دال إحصائيا عنـد مـستو  x من معامل qrدو السابق يت{�ى     باستقراء ا ل
ً

ر
  .KL �ذا البحث، وKû تجعلنا نطم�ن إOj صالحية xختبار �أداة للقياس )0,01(

ة ال�¹ائية الختبار ¨��يص الف�م ا��طأ ملفا5يم وحدة تصvيف الKائنات ا�sية  )ح  KL : رالصو
ة ال²+ائيــة لالختبــار ال�?�يــñ.، وقــد اشــتمل xختبــار  رضــوء مــا ســبق تــم التوصــل إjــO الــصو

 OPطأ) 28(ع��عة عOP خمسة أنماط للف�م ا   .زمفردة مو

  للبحث إجراءات التجرjة امليدانية : ًخامسا

KPا فيما ي� :     شملت �ذه �جراءات ثالث مراحل يمكن توضيح

�ºة امليدانية للبحث: املرحلة 6وjجراءات التم�يدية للتجرo  

ئJستان �ما  :ر     تضمنت �ذه املرحلة خطوتان 

�ـة لتنفيـذ تجرjـة البحـث )1 را�sصو ع�� املوافقـات وا��اطبـات oدا لا�@ـصو عPـO  تـم: ل
ة قطاع املعا�د ا¤�اطبات الال ا رمة لتطبيق التجر�ة امليدانية للبحث، واملتمثلة KL موافقة وكيل و زز

�انكة ع�ة مع�د ا �رNة بالقليو�ية، وموافقة إدا ر] �صوص ع/ز�ث بن2ن، ومع�ـد /ث بن2ن، ومع�د ا
 .ث بن2ن، عOP تطبيق التجر�ة/الق§S ع

يالب الــــصف ]و الثــــانو تــــم اختيــــار عينــــة البحـــث ]ساســــية مــــن طــــ: اختيـــار عينــــة البحــــث )2 ل
�ـــر بمعا�ـــد محافظـــة القليو�يـــة بالطرNقـــة العنقوديـــة؛ حيـــث بلـــغ عـــدد أفـــراد العينـــة  ي] ) 90(ز

لطالبا كما �و موqÒ با�}دو ً
:  

  5: لجدو
�ع أفراد عينة البحث ]ساسية   زتو

  عدد الطالب  نوع العينة  املع�د

  28  )أ(التجرßNية   ث بن]ن/الق«@ ع

  32  )ب(رßNية التج  ث بن]ن/ا��صوص ع

  30  الضابطة  ث بن]ن/ا��انكة ع
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�س وحدة  باستخدام البJئة الرقمية املصممة وفق نموذج ) تص�يف الBائنات ا�@ية(ر     وقد تم تد
ة )أ(بوس1G ¤}موعة البحث التجرßNية  ر، و�اسـتخدام البJئـة الرقميـة املـصممة وفـق اسـ16اتيجية دو

ßNقة التقليديـة ¤}موعـة البحـث )ب(يةالتعلم السباعية ¤}موعة البحث التجرNو�استخدام الطر ،
�س   . رالضابطة مع املتا8عة املنتظمة لعمليات التد

  oجراءات التنفيذية للتجرjة امليدانية للبحث : املرحلة الثانية

�طــأ قبليــا للتأكـد مــن تBــافؤ     تـضمنت تلــك املرحلـة ثــالث خطــوات بـدأت ب�ًتطبيــق اختبــار الف�ـم ا

ًأخ2ـــ1ا تطبيـــق xختبـــار 8عـــديا، وNمكـــن ، وتنفيـــذ التجر�ـــة ]ساســـية للبحـــثحـــث، ثـــم مجموعـــات الب ً

KPتوضيح ذلك فيما ي:  

ًتطبيـــــق اختبـــــار ¨ــــــ��يص الف�ـــــم ا��طــــــأ قبليـــــا للتأكــــــد مـــــن تKــــــافؤ مجموعـــــات البحــــــث  )1

  : الثالث
تــم ، )، والــضابطة)ب(، والتجرßNيــة )أ(التجرßNيــة (    للتحقــق مــن تBــافؤ مجموعــات البحــث الــثالث 

جات  Nة لد �طأ قبليا، ثم حساب املتوسطات وxنحرافات املعيا�رتطبيق اختبار '?�يص الف�م ا ر
ً

للكشف عن داللة ) ف(ا¤}موعات؛ كما تم استخدام تحليل التباين أحادي xتجاه �@ساب قيمة 
ق ب2ن تلك ا¤}موعات، وفيما يKP بيان ذلك   :والفر

  6: لجدو
�اصة باختبار '?�يص أنماط الف�م راملتوسطات وxنحرافات املعيا��طأ املعيار للنتائج ا�يNة وا

�طأ �  )90= ن(ا

  العدد  ا��موعة  املستو�ات
جة    رد

  ىاملستو
  املتوسط

  »نحراف

  ي املعيار

ا��طأ 
  ياملعيار

1G17976. 95119. 1.6429 28 نموذج بوس 

ة التعلم السباعية  21738. 1.22967 1.6875 32 ردو
�لط ب2ن املفا�يم �ا

�ة KL املع¼�   راملتقا
 30  الطرNقة املعتادة

5 

1.6667 .92227 .16838 

1G20145. 1.06595 1.6071 28 نموذج بوس 

ة التعلم السباعية  18917. 1.07012 1.6250 32 ردو
التص�يف غ12 السليم 

لألمثلة املوجبة 
 والسالبة للمف�وم

 30  الطرNقة املعتادة

5  

1.6333 1.21721 .22223 

1G21240. 1.12393 1.6786 28 نموذج بوس 

ة التعلم السباعية  22197. 1.25563 1.6875 32 ردو
�لط ب2ن املفا�يم ا�

 املتقابلة
 30  الطرNقة املعتادة

6  

1.7000 1.20773 .22050 

1G22619. 1.19689 1.8929 28 نموذج بوس 

ة التعلم السباعية  25769. 1.45774 1.9375 32 ردو
 ال�سرع KL التعميم

 
 30  الطرNقة املعتادة

6 

1.9333 1.08066 .19730 

�لط ب2ن املفا�يم � 22451. 1.18801 1.8214  6 28 نموذج بوس1Gا
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  العدد  ا��موعة  املستو�ات
جة    رد

  ىاملستو
  املتوسط

  »نحراف

  ي املعيار

ا��طأ 
  ياملعيار

ة التعلم السباعية �ة KL ]لفاظ 16460. 93109. 1.8125 32 ردو   راملتقا

 27158. 1.48750 1.8333 30  الطرNقة املعتادة

 62618. 3.31343 8.6429 28 س1Gنموذج بو

ة التعلم السباعية  إجماx Kjختبار 59568. 3.36969 8.7500 32 ردو

 30  الطرNقة املعتادة

28  

8.7667 3.05900 .55849 

ب متوســطات مجموعـات البحــث LــK �ـل نمــط مــن  ر     باسـتقراء بيانــات ا�}ـدو الــسابق يتــqr تقـا ل
أنماط xختبار عOP حدة، وxختبار إجماال، مما ق

ً
ق دالة إحصائيا ب2ن تلك  د �ع¼. أنھ ال توجد فر

ً
و

ق عند مستو  ىا¤}موعات، وللتأكد من داللة تلك الفر   :كما يKP) ف(تم حساب قيمة ) α ≥0,05(و
  7: لجدو

�اصة باختبـار 'ـ?�يص الف�ـم �ق ب2ن عينة البحث KL النتائج ا ونتائج تحليل التباين لتوضيح الفر
�طأ بوحدة تص�يف الBائنات�   ا�@يةا

  مصدر التباين  املستو�ات
مجموع 
  املر¼عات

جات  رد
  ا�sر�ة

متوسط 
املر¼عات 

  )التباين(
  )ف(قيمة

الداللة 
  oحصائية

 015. 2 030.  ب2ن ا¤}موعات

 87 95.970  داخل ا¤}موعات

�لط ب2ن �ا
املفا�يم 

 KL ة� راملتقا
 89 96.000  ا¤}موع  املع¼�

1.103 
.013 .987 

 005. 2 010.  ب2ن ا¤}موعات

 87 109.145  داخل ا¤}موعات

التص�يف 
السليم غ12 

لألمثلة 
املوجبة 

والسالبة 
 للمف�وم

 89 109.156  ا¤}موع
1.255 

.004 .996 

 003. 2  007.  ب2ن ا¤}موعات

 87 125.282  داخل ا¤}موعات
�لط ب2ن �ا

املفا�يم 
 املتقابلة

 89 125.289  ا¤}موع
1.440 

.002 .998 

 018. 2 035.  ب2ن ا¤}موعات

 87 138.420  داخل ا¤}موعات

 KL ال�سرع
 التعميم

  89 138.456  ا¤}موع  
1.591 

.011 .989 
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  مصدر التباين  املستو�ات
مجموع 
  املر¼عات

جات  رد
  ا�sر�ة

متوسط 
املر¼عات 

  )التباين(
  )ف(قيمة

الداللة 
  oحصائية

 

 003. 2 007.  ب2ن ا¤}موعات

 87 129.149  داخل ا¤}موعات

�لط ب2ن �ا
املفا�يم 

 KL ة� راملتقا
 89 129.156  ا¤}موع  ]لفاظ

1.484 
.002 .998 

  130. 2 260.  ب2ن ا¤}موعات

 87 919.795  داخل ا¤}موعات
 Kjإجما
  xختبار

 89 920.056  ا¤}موع
10.572 

.012 .988 

ىبا�}دو السابق وجد أ¨+ا غ12 دالة إحصائيا عنـد مـستو ) ف(     بالنظر إOj قيم  ل
ً

)0,05≤ α ( ـلBب
نمط مـن أنمـاط xختبـار عPـO حـدة، وxختبـار إجمـاال
ً

-0.011-0.002-0.004-0.013(، حيـث بلغـت 
�طـأ؛ ) 0.012(بأنماط xختبار عOP ال16تJب، وكما بلغت ) 0.002�إلجماKj اختبار 'ـ?�يص الف�ـم ا

 KـــL ـــافؤ ا¤}موعـــات الثالثـــةBق دالـــة إحـــصائيا بـــ2ن عينـــة البحـــث، و�ـــذا �ع¼ـــ� ت ووعليـــھ ال توجـــد فـــر
�طأ لد¦+م�  .ىمستو الف�م ا

اâـــ. : نيـــة للبحـــثتنفيـــذ التجرjـــة امليدا  )2 ، وقــــد  م2021 – 2020رتـــم التطبيـــق LـــK العـــام الد
اâ. الثاtي وذلك KL الف16ة من  راستغر التطبيق ش�ر من الفصل الد  4/ 29م وح�y 2021 / 3/ 28ق

ا ) 10(م، و�ـان عــدد ا�@ــصص الyــ. تــم ف~+ــا التطبيــق 2021/  ًحــصص بواقــع حــصت2ن أســبوعيا وفقــ ً

اسة ا¤@ددة سلفا �طة الد�ً  .ر
�س وحــــدة : ًيـــق اختبــــار ¨ــــ��يص الف�ــــم ا��طــــأ �عــــدياتطب )3 تــــص�يف (ر8عــــد xن,+ــــاء مــــن تــــد

يعPـــO طـــالب الـــصف ]و الثـــانو تـــم إجـــراء التطبيـــق البعـــدي اختبـــار 'ــــ?�يص ) الBائنـــات ا�@يـــة ل
�طأ، وذلك باالتفـاق مـع معل/ـ. ]حيـاء بميعـاد التطبيـق، والـذي �ـان LـK الف6ـ1ة مـن � / 5 / 2الف�م ا

2021 �yية والضابطة2021 / 5  /4م، حßNختبار ا¤}موعات التجرx م، وشمل تطبيق. 
  oجراءات ا��تامية للتجرjة امليدانية للبحث: املرحلة الثالثة

اق �جابة السـ�بعاد  جات، من خالل فحص أو صد الد ر     تضمنت تلك املرحلة تÊ@يح ]داة و رر
تـÊ@يح لتحديـد �جابـة الـÊ@يحة 8ـس�ولة، ]سئلة الy. ل�ا أك1ª من إجابة، واسـتخدام مفتـاح ال

جات الطالب KL كشوف خاصة ومعدة لذلك تم�يدا ملعا�},+ا إحصائيا صد د ًوكذلك  ً ر   .ر

ًا�عا   )عرض�ا، تفس]�5ا، مناقش�Ãا(نتائج البحث : ر
أوال
ً

ـــــدة تـــــــصvيف :  ــــم ا��طـــــــأ للمفــــــا5يم املتـــــــضمنة بوحـ ـــــة بتحديــــــد أنمـــــــاط الف�ــ النتــــــائج املرتبطــ
يب�Ãا املئو�ة لدى عينة البحث ال��³يصية من طالب الصف 6و الثانو الKائنات ا�sية وµس ل

5ر ي6  .ز
مـــا أنمـــاط الف�ــــم  "ل     تـــرتبط تلـــك النتـــائج باإلجابـــة عـــن الـــسؤال ]و مــــن أســـئلة البحـــث، ونـــصھ 

لا��طأ الشاÄعة لدى طالب الصف 6و الثانو حو مفا5يم وحـدة تـصvيف الKائنـات ا�sيـة  ي ل
ة عل�Åم؟   "راملقر
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طالبــا ) 200(لإلجابــة عPــO �ــذا الــسؤال، تــم تطبيــق xختبــار ال�?�يــñ. عPــO عينــة مBونــة مــن     و 
ً

اâـــ.  ً، و�نـــاء عPـــO تحليـــل ) م2018/ 2017(ربمعا�ــد محـــافظy. القـــا�رة والقليو�يـــة ب²+ايـــة العـــام الد

ة لـــدى الطـــالب، �طــأ بالوحـــدة املقــر� راســتجابات الطـــالب، تــم التوصـــل إjــO خمـــسة أنمــاط للف�ـــم ا
�طأ الشاéعة لدى عينة البحث ال�?�يصية �وفيما يKP عرض وتحليل لBل نمط من أنماط الف�م ا

  .لحو مفا�يم وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية الy. تم التوصل إل~+ا، وtسب,+ا املئوNة
  8: لجدو

قللفـــر بـــ2ن متوســـط ال�ـــسبة املئوNـــة املتوقعـــة ومتوســـط ال�ـــسبة املالحظـــة ألنمـــاط الف�ـــم ) Z(قيمـــة
�ط�  200=أ لدى عينة ال�?�يص ن ا

  النمط
 الvسبة
  املتوقعة

متوسط الvسبة 
 لعينة املالحظة

  ال��³يص

قالفر ب]ن 
  الvس�ت]ن

  الداللة  Zقيمة 

�لط ب2ن املفا�يم �ا
�ة KL املع¼�   راملتقا

  

25%  64.5%  39.5  4,92  0,05  

التص�يف غ12 
السليم لألمثلة 

املوجبة والسالبة 
  للمف�وم

25%  67%  42  4.38  0,05  

�لط ب2ن املفا�يم �ا
  املتقابلة

25%  70.4%  45.4  4.65  0,05  

  0,05  4.39  42.1  %67.1  %25  ال�سرع KL التعميم

�لط ب2ن املفا�يم �ا
�ة KL ]لفاظ   راملتقا

25%  67.9%  42.9  4,45  0,05  

جميع أنماط الف�م 
�طأ�  ا

25%  67.4%  42.4  4.41  0,05  

لBـــل نمـــط عPـــO حــــده، ) 0,05(ى عنـــد مـــستو دالـــة) Z(ليتـــqr مـــن ا�}ـــدو الـــسابق أن قيمـــة   
ق دالـة إحـصائيا بـ2ن ال�ـسبة املتوقعـة وال�ـسبة املئوNـة  ولألنماط مجتمعة، مما يدل عPـO وجـود فـر

ً
و

�طأ للمفا�يم املتضمنة بوحدة تص�يف الBائنات ا�@ية KL اختبار الف�م �املالحظة ألنماط الف�م ا
�طــأ لــدى عينــة البحــث ال�?�يــصية مــن طــالب الــصف�، لــصا�q متوســط ا �ــر ي ]و الثــانو ] ي زل

  .ال�سبة املئوNة املالحظة
لو�ناء عOP ذلك تم �جابة عن السؤال ]و من أسئلة البحث، الذي نصھ    ما أنماط الف�م "ً

لا��طأ الشاÄعة لدى طالب الصف 6و الثانو حو مفا5يم وحـدة تـصvيف الKائنـات ا�sيـة  ي ل
ة عل�Åم؟ �طأ حو 8عض املفا�يم املتـضمنة بوحـدة بتحديد خمسة أنما" راملقر�لط شاéعة للف�م ا

، كما أن متوسط ال�ـسبة  �ر ة عOP طالب الصف ]و الثانو ] يتص�يف الBائنات ا�@ية املقر ي زل ر
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�ا  ؛ حيث إ¨+ا أك1ª من ال�سبة املئوNة %)67.4(راملالحظة إلجماx Kjختبار جاءت ب�سبة مرتفعة قد
اسات السابقة املتفق عل~+ا %)25(املتوقعة    ).2018سيد، (ر باألدبيات والد

  :لتفس]� النتائج املرتبطة بالسؤال 6و من أسئلة البحث
�طـأ لـدى طـالب الـصف ]و الثـانو   �ت نتائج البحث إOj شيوع خمسة أنماط للف�م ا يأشا ل ر

 Ojجاع �ذه الن�يجة إ �ر حو مفا�يم وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية، وNمكن إ ر] لز اكتفاء املعلـم ي
نبـذكر املف�ــوم وإ�مالــھ ذكــر ]مثلــة املوجبــة والــسالبة عليــھ، أو xكتفــاء بــذكر ]مثلــة املوجبــة دو 
�ـــسھ ملفــــا�يم وحـــدة تــــص�يف الBائنـــات ا�@يــــة عPـــO طرNقــــة  رالـــسالبة، كمـــا أن اعتمــــاد املعلـــم LــــK تد

ا�@فـظ والتلقــ2ن بـدال مــن الـتعلم ذي املع¼ــ� ل�ــذه املفـا�يم، أدى إjــO ضـ
ً

ة املـتعلم عPــO نقــل  رعف قــد
 Oــjمواقـف أخــر جديـدة مــشا�+ة، باإلضـافة إ KــL ديـد{���ـ1ات املك�ــسبة لديـھ مــن 'علـم املف�ــوم ا�ىا
ـــار �ـــــذه  ـــية واحـــــدة للمف�ـــــوم، واعتبــ ياقتـــــصار 8عـــــض طـــــالب الـــــصف ]و الثـــــانو عPـــــO ذكـــــر خاصــ ل

ب ا ة ]tـــشطة والتجـــا �اصـــية مـــش16كة LـــK �ـــل املواقـــف، ومـــن ]ســـباب كـــذلك نـــد�را ملعمليـــة الyـــ. ر
KL .â وحـدة تـص�يف الBائنـات ا�@يـة لتوضـيح العالقـة بـ2ن املفـا�يم املتـضمنة  رتناول�ا الكتاب املد

  .KL �ذه الوحدة
  

    :لمناقشة النتائج املرتبطة بالسؤال 6و من أسئلة البحث
اســات الــسابقة فيمــا يخــص شــيوع ]نمــاط    راتفقــت نتــائج البحــث ا�@ــاKj مــع نتــائج 8عــض الد

�ة LـK املع¼ـ�، سالف �لط ب2ن املفا�يم املتقا��طأ حو املفا�يم البيولوجية وم²+ا ا�رة الذكر للف�م ا ل
 KL لط ب2ن املفا�يم املتقابلة، ال�سرع��التص�يف غ12 السليم لألمثلة املوجبة والسالبة للمف�وم، ا

اسات  �ة KL ]لفاظ، وغ�12ا وذلك مثل د �لط ب2ن املفا�يم املتقا�رالتعميم، ا  ,Novitasari, et al(ر
  ).2017؛ عموش، 2018سيد، ؛ 2019

ثانيا
ً

النتائج املرتبطة بتحديد مصادر أنماط الف�م ا��طأ للمفا5يم املتضمنة بوحدة تصvيف : 
الKائنات ا�sية 	� التطبيـق القب�ـ� الختبـار ¨ـ��يص الف�ـم ا��طـأ ع�ـ� عينـة البحـث مـن طـالب 

5ر يالصف 6و الثانو 6 ز ي  .ل
مــــا مــــصادر الف�ــــم ا��طــــأ للمفــــا5يم : "بــــة عــــن الــــسؤال الثــــاtي مــــن أســــئلة البحــــث، ونــــصھ     لإلجا

املتــضمنة بوحــدة تــصvيف الKائنــات ا�sيــة لــدى عينــة البحــث ال��³يــصية مــن طــالب الــصف 
؟ ي6و الثــانو �طــأ لBــل ل�، فقــد تــم حــساب متوســط tــسبة �ــل مــصدر مــن مــصادر أنمــاط الف�ــم ا

نمط عOP حدة، وxختبار إجمـاال 
ً

مـن خـالل تحديـد ال�ـسبة املئوNـة لBـل مـصدر مـن مـصادر �جابـة 
â.-البJئة ا¤@يطة-التالميذ-املعلم( لBل بنـد )  وسائل xعالم والتقنيات التكنولوجية-رالكتاب املد

عPــO حــدة، ثــم حــساب متوســط ال�ــسبة املئوNــة لBــل مــصدر بBــل نمــط مــن ]نمــاط، وذلــك بقــسمة 
در بBل البنود التا8عة لنمط مع2ن عOP عدد �ذه البنود، ثم قسمة إجماKj ال�سب املئوNة ل�ذا املص

ن، يBـــو النـــاتج �ـــو متوســـط ال�ـــسبة املئوNـــة لBـــل مـــصدر مـــن مـــصادر )5(النـــاتج عPـــO عـــدد ]نمـــاط 
�طأ باالختبار�  .  أنماط الف�م ا
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  9: لجدو
�طأ باالختبار ال�?�يñ. لدى طالب ا�للصف ]و متوسط ال�سبة املئوNة ملصادر أنماط الف�م ا

  يالثانو
�طأ�  مصادر أنماط الف�م ا

�طأ�  البنود  أنماط الف�م ا
  التالميذ  املعلم

البJئة 
  ا¤@يطة

الكتاب 
.â   راملد

وسائل 
�عالم 

والتقنيات 
  التكنولوجية

�لط ب2ن املفا�يم �ا
�ة KL املع¼�   راملتقا

4- 12 – 
13 - 18 - 21  

49%   15%   18%   4%   14%   

التص�يف غ12 
ألمثلة السليم ل

املوجبة والسالبة 
  للمف�وم

5-10-  14- 
16 - 26  

45%   13%   27%   6%   9%   

�لط ب2ن املفا�يم �ا
  املتقابلة

2- 9- 19- 
20 - 24 - 27  

44%   14%   22%   8%   12%   

  ال�سرع KL التعميم
3- 7- 11-
15 -  23- 25  

47%   15%   20%   6%   12%   

�لط ب2ن املفا�يم �ا
�ة KL ]لفاظ   راملتقا

1- 6- 8 - 
17 - 22 - 28  

46%   13%   25%   5%   11%   

ــ  املتوسط ــ ـ ــــــــــــــــ ــ ــ    %11.6   %5.8   %22.4   %14   %46.2  ـ

 OPل نمط عBطأ ب��ل     بالنظر إOj بيانات ا�}دو السابق يتqr تباين tسب مصادر أنماط الف�م ا
Oـjختبار إجمـاال، فقـد احتـل املعلـم املرتبـة ]وx KLحدة، و

ً
�طـأ؛ � �ونـھ أ�ـم مـصادر أنمـاط الف�ـم ا

�ا  ، بJنمــــا جــــاءت البJئــــة  %)46.2(رحيــــث جــــاء املتوســــط العــــام لل�ــــسب املئوNــــة للمعلــــم بقيمــــة قــــد
ا ال يمكن إغفالھ من وج�ـة نظـر الطـالب أنفـس�م،  ا¤@يطة KL املرتبة الثانية من حيث �و¨+ا مصد

ً
ر

�ا  ت اســتجابات الطــال %)22.4(رب�ـسبة مئوNــة قــد ب بــأن لــد¦+م العديــد مــن الــصعو�ات LــK ر، وأشــا
ا ألنمـاط الف�ــم  تنـاو املفـا�يم العلميــة بالـشBل الــسليم ]مـر الــذي أدى إjـO اعتبــار أنفـس�م مــصد

ً
ر ل

�ا  �طــــأ ب�ــــسبة مئوNــــة قــــد�، وجــــاءت وســــائل xعــــالم والتقنيــــات التكنولوجيــــة LــــK املرتبــــة  %)14(را
�ا  âـ. أقـل ال�ـسب املئوNـة ، بJنمـا 	ـ}ل ا %)11.6(رالرا8عة ب�سبة مئوNة قد ،  %)5.8(رلكتـاب املد

فـــض الفـــرض الــــصفر ]و  لوعليـــھ فقـــد تمـــت �جابـــة عـــن الـــسؤال الثــــاtي مـــن أســـئلة البحـــث، و ي ر
ــأ للمفــــا�يم " لاملـــرتبط بــــھ، وقبــــو الفــــرض البــــديل، ونــــصھ  �طــ�لوجـــود تبــــاين حــــو مــــصادر الف�ــــم ا

ل�يـصية مـن طـالب الـصف ]و املتضمنة بوحدة تص�يف الBائنات ا�@ية لـدى عينـة البحـث ال�?
  "يالثانو
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  :تفس]� النتائج املرتبطة بالسؤال الثاµي
�طـأ لـدى طـالب الـصف ]و �ت نتـائج البحـث ال�?�يـصية إjـO أن مـصادر أنمـاط الف�ـم ا ل     أشا ر
 Kـû ـسةJئ رالثانو حو 'علم مفا�يم وحدة تص�يف الBائنـات ا�@يـة قـد تمثلـت LـK خمـسة مـصادر  ل ي

سائل �عالم والتقنيات املعلم، والطالب أ â.، و ونفس�م، والبJئة ا¤@يطة بالطالب، والكتاب املد ر
KPمكن تفس12 �ذه الن�يجة كما يNالتكنولوجية، و        :  

�طـــأ لألســـباب :املعلـــم أحـــد مـــصادر الف�ـــم ا��طـــأ )1�ن يرجـــع �ـــو املعلـــم أحـــد مـــصادر الف�ـــم ا
  :التالية

�س التقليديـة 'ـس�م  - راسـتخدام املعلـم لطـر التـد �طـأ لــدى ق�جــة كب2ـ1ة LـK تBـوNن الف�ـم ا ربد
املتعلم2ن، خاصـة أ¨+ـا 'عتمـد LـK معظم�ـا عPـO تلقـ2ن املفـا�يم ا�}ديـدة لـدى املـتعلم، وال �+ـتم 
بتBـوNن ترابطــات بــ2ن املفـا�يم ا�}ديــدة واملفــا�يم املوجـودة LــK ب�يــة املـتعلم، كمــا أ¨+ــا ال �+ــتم 

اسـy. بالتوسع KL تطبيق املف�وم KL املواقـف ا�}ديـدة، ؛ 2018سـيد، (ر و�ـو مـا أكدتـھ نتـائج د
قأن املعلم عندما يوظف الطر �لقائية KL توضيح املعرفة �جرائية لطالبھ، ) 2016مختار، 

ة غ2ــ1 مقـــصودة، ألن  �طــأ لــد¦+م بــصو�رفإنــھ �ــس�م 8ــشBل ملمــوس LــK تBــوNن أنمــاط الف�ــم ا
قو ]مر الذي ال ت�يحھ طر خ�1ات تلك املعرفة تحتاج ملشاركة حقيقية من قبل الطالب، و�

�س ا�@ديثة �س التقليدية، بJنما يمكن إتاحتھ من خالل اس16اتيجيات التد رالتد  .ر
ـــ�ا  - ســــ ـــ. يد ـــة الyـــ ـــا�يم العلميـــ أ لــــــبعض املفـــ ــ ـــــO ف�ـــــــم خطــــ ــــة للمعلــــــم عPـ راحتــــــواء الب�يــــــة املعرفيــ

 .yاسـ ت د رللمتعلم2ن، كما أشا ، ومـن ثـم فإنـھ قـد ينقـل أثـر )2016؛ مختـار، 2017عمـوش، (ر
�طأ إOj طالبھ مما يؤدي إOj شيوعھ بي²+مذ� لك الف�م ا

نترك�2 املعلم عند تناو مفا�يم وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية عOP الداللة اللفظية ل�ا دو  - ل
�xتمام با�}انب العمKP التطبيقي، ومن ثم قلة الفرص الy. يوفر�ا املعلم لتطبيق املفا�يم 

�ط راملتعلمة KL مواقف أخر جديدة، أو  �ا بما يمتلك�ا الطالب من خ�1اتى.  
�س  - ا LــــK تـــــد ــ ة اســــتخدامھ ل�ــ رقلــــة اعتمــــاد املعلــــم عPــــO الوســــائل التكنولوجيــــة ا�@ديثــــة ونــــد ر

�طــأ مـن خــالل �موضـوعات وحـدة تــص�يف الBائنـات ا�@يــة، والyـ. 'ــس�م LـK تــصوNب الف�ـم ا
�ط�ا بالبJئة ا¤@يطة ا�ا، و رجعل املفا�يم ا¤}ردة أك1ª إد

ً
 .ر

�طــأ لألســباب : مــصادر الف�ــم ا��طــأاملــتعلم أحــد )2�ن يرجــع �ــو املــتعلم أحــد مــصادر الف�ــم ا
  :التالية

�ــط املفـا�يم املتعلمـة باملفــا�يم املوجـودة بب�يـ,+م املعرفيــة  -  OـPة 8عــض الطـالب ع رضـعف قـد ر
�+م عOP إيجاد العالقات بي²+ا رمسبقا، و�التاKj ضعف قد

ً
. 

ض مع -  . املفا�يم ا�}ديدة املراد 'علم�اروجود مفا�يم أولية سابقة لدى الطالب تتعا
��ـــ1ات والyـــ. تتـــضمن أنمـــاط ف�ـــم خطـــأ، دو  -�ن'عـــاو الطـــالب فيمـــا بيـــ²+م LـــK تبـــادل 8عـــض ا ن

 .الرجوع إOj املعلم أو إOj املصادر العلمية املوثوقة
ناعتماد كث12 من الطالب عOP ا�@فظ �Kj للمفا�يم املتعلمة دو الف�م وxس�يعاب العميق  -

ق�يم املتعلمة، خاصة وأن طر التقـوNم التقليديـة الyـ. يتعـرض ل�ـا الطـالب تؤكـد لداللة املفا
  .عOP ا�}وانب النظرNة ملوضوعات التعلم

ن يرجــع �ــو البJئــة ا¤@يطــة أحــد مــصادر الف�ــم :الب�ئــة ا�sيطــة أحــد مــصادر الف�ــم ا��طــأ )3
�طأ لألسباب التالية�  :ا
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أقـــرا¨+م أثنـــاء أو 8عـــد ان,+ـــاء اليـــوم اك�ـــساب الطـــالب 8عـــض املفـــا�يم مـــن خـــالل تفـــاعل�م مـــع  -
ــــنا  ــــوا�+م الــــــــذين يك�ـــــــ1و¨+م ســــ ـــد أخـــ ـــدين أو أحــــ ـــــد الوالـــــ ـــــالب بأحــ اâـــــــ.، أو اســـــــتعانة الطـــ الد
ً

ر
س التالية أو حل الواجبات امل�Gلية س�م أو التحض12 للدر وملساعد�+م KL استذ�ار در   .و

ـــة ا¤@يطـــــة �+ـــــم LـــــK غ2ـــــ1 ســـــياق�ا الطب - ـــK البJئــ ـــالب لـــــبعض الظـــــوا�ر Lــ يäـــــK، ثـــــم مــــشا�دة الطــ
 .إسقاط�ا عOP موضوعات التعلم

ات  - رتــأثر الطــالب بوج�ــات نظــر�م ال?�ـــصية و�مــا �ــو موجــود LـــK ب�يــ,+م املعرفيــة مــن تـــصو
ومعتقـدات ســابقة تBونــت خــالل تفــاعل�م مــع ظـوا�ر وأحــداث البJئــة ا¤@يطــة، جعــل أنمــاط 

�طأ الy. يك�سæ+ا الطالب ن�يجة التفاعل مع البJئة ا¤@يطة ��صي�  .ة وفرديةالف�م ا
ـــرتبط  - ــــدمو تفــــــس12ات غ2ـــــ1 ســــــليمة علميــــــا تـــ 'عـــــرض الطــــــالب لــــــبعض ]�ـــــ�اص الــــــذين يقــ

ً ن
بالظوا�ر و]حداث البي
ية ا¤@يطة بالطالب، ]مر الذي �شBل نمط ف�م خطأ لدى الطالب 

اس,+م ملوضوعات التعلم   .ري�تقل �ذا النمط وNنمو لد¦+م عند د
È±' أحد مصادر الف�ـم ا��طـأ )4 âـ. أحـد مـصادر الف�ـم  :رالكتاب املد ريرجـع �ـو الكتـاب املد ن

�طأ لألسباب التالية� :ا
ات للمف�وم والشرح الواKL لھ، مما يؤدي إjـO كªـ1ة  - â. للمعلومات واملعز زافتقار الكتاب املد ر

 .ناملفا�يم املتضمنة فيھ دو شرح أو تفس12
âــ. 8عــض الرســوم التوضــيحية غ2ــ1 الدقيقــة أســ�مت LــK تBــوNن -  أنمــاط رتــضمن الكتــاب املد

�طأ لدى الطالب� .للف�م ا
ــــل مـــــصم/. كتــــــاب ]حيـــــاء للـــــصف ]و الثـــــانو بوضـــــع أســــــاليب  - ـــام مـــــن قبـ يضـــــعف �xتمــ ل

�طأ لدى الطـالب حـو املفـا�يم العلميـة املتـضمنة بـھ، ��يص الف�م ا?' Ojمية �+دف إNلتقو
ضعف KL بJنما ينصب �xتمام عOP ]سئلة التحصيلية الy. �+دف إOj 'عرف نقاط القوة وال

  .تحصيل الطالب للمفا�يم العلمية

ن يرجــــع �ــــو وســــائل :وســــائل oعــــالم والتقنيــــات التكنولوجيــــة أحــــد مــــصادر الف�ــــم ا��طــــأ )5
�طأ لألسباب التالية�  :�عالم أحد مصادر الف�م ا

ات عOP مواقع التواصل xجتمـاKõ تتـضمن  - رمتا8عة الطالب ل�1امج تلفزNونية أو قراءة م�شو
ات غ2ـ1 8عـض ]خطـاء الع رلميـة، خاصـة عنـدما يBـو مقـدم تلـك ال�ـ1امج أو معـد تلـك امل�ـشو ن

  .متخصص KL املادة العلمية
لتنــاو ال�ــ1امج للموضــوعات والظــوا�ر العلميــة 8ــ�.ء مــن الــسطحية 8ــسßب غيــاب املراجعــة  -

  .ىوالدقة العلمية ¤@تو تلك ال�1امج
ة ا¤}الت العلمية املتخصصة الy. ت�ناو معلومات موثقة  - لند صJنة عن ر رمن مصادر علمية 

 .موضوع تص�يف الBائنات ا�@ية

  :مناقشة النتائج املرتبطة بالسؤال الثاµي

اسـات الـسابقة الyـ. أكـدت أن معلـم ]حيـاء    راتفقت نتائج البحث ا�@ـاKj مـع نتـائج 8عـض الد
 .yاسـ �طأ لدى الطالب، مثـل د� ,Antink-Meyer & Meyer(ر�عد أحد أ�م مصادر تBوNن الف�م ا

  ). Yates& Marek, 2014؛ 2016
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اســات ســابقة عــدة أكــدت أن الطــالب أنفــس�م يمثلــو أحــد مــصادر  اتفقــتكمــا    نمــع نتــائج د ر
اسـات  �طـأ للمفـا�يم العلميـة مثـل د�؛ Sianturi, 2019؛ Pokharel, 2017؛ Laeli, 2020(رالف�ـم ا

Wynn, et al, 2017 ،2016؛ مختار، 2017؛ عموش.(  

اتفقــت أيـــضا �ـــذه الن�  
ً

اســات الـــسابقة الyـــ. أكـــدت �ـــو  نيجـــة مــع نتـــائج 8عـــض البحـــوث والد ر
�طأ لد¦+م حو 8عض املفا�يم العلميـة، خاصـة إذا �لالبJئة ا¤@يطة بالطالب أحد مصادر الف�م ا
اســــــــات  ــــ. �عJــــــــش�ا الطـــــــالب مثـــــــل د ـــة الyـــ LـــــــK البJئــــــــة الواقعيــــ ــــا تطبيقـــــــات  ـــــك املفـــــــا�يم ل�ــــ ــــــت تلــ ر�انـ

)Widiyatmoko & Shimizu, 2018،2018؛ سيد، 2017 ؛ عموش.(  
سية من    اسات الy. أكدت أن الكتب املد ركما اتفقت نتائج البحث ا�@اKj مع نتائج 8عض الد ر

اسات  �طأ للمفا�يم العلمية مثل د� Raharjo, et؛ Novitasari, et al, 2019(رأ�م مصادر الف�م ا
al, 2018 ؛Sanders& Makotsa, 2016 ؛Saputri & Widyaningrum, 2016.(  

وKL �ذا الصدد أيـضا، فقـد   
ً

اسـات الـسابقة البحـث ا�@ـاKj اتفقـت نتـائج  رمـع نتـائج 8عـض الد
�طــأ للمفــا�يم �الyــ. أكــدت أن وســائل �عــالم والتقنيــات التكنولوجيــة تمثــل أحــد مــصادر الف�ــم ا

  ).2018؛ سيد Gungordu, et al, 2017؛ Acar Sesen & Ince, 2010(العلمية 
ثالثا
ً

 ع�ـ� تـصو�ب رقميـةة بفاعلية �عض اس$�اتيجيات التغ]� املفا5ي)' 	� ب�ئة النتائج املرتبط: 
ة ع�ـــ� طـــالب  رأنمــاط الف�ـــم ا��طـــأ للمفــا5يم املتـــضمنة بوحـــدة تــصvيف الKائنـــات ا�sيـــة املقــر

5ر يالصف 6و الثانو 6 ز ي   .ل
عPـO ) ميـةرق8عـض اسـ16اتيجيات التغ2ـ1 املفـا�ي/. LـK بJئـة (     للكشف عن فاعلية املتغ2ـ1 املـستقل 

�طــأ(لاملتغ2ــ1 التــا8ع ]و �فقــد تــم إجــراء تحليــل التبــاين، حيــث تــم إيجــاد ) تــصوNب أنمــاط الف�ــم ا
  :، كما يη2KP)(، ودالل,+ا �حصائية، وإيجاد ó}م ]ثر باستخدام مرÎع إيتا )ف(قيمة 
  10: لجدو

�ط�أ KL القيـاس البعـدي تحليل التباين لتعرف فاعلية املتغ12 املستقل عOP تصوNب أنماط الف�م ا
 90=ن

 مصدر التباين  النمط
مجموع 
 املر¼عات

جات  رد
 ا�sر�ة

متوسط 
 املر¼عات

) ف(قيمة 
 ا�sسوjة

الداللة 
 oحصائية

  مر¼ع إيتا

(η2) 

ىمستو 
¥�م 
  6ثر

�لط ب2ن  80.403 2 160.806 املتغ12 املستقل�ا
�ة  راملفا�يم املتقا

�طأ  KL املع¼�� 939. 87 81.650 ا
 كب12  663. 000. 85.672

التص�يف غ12  89.006 2 178.013 املتغ12 املستقل
السليم لألمثلة 

املوجبة والسالبة 
  للمف�وم

�طأ�  549. 87 47.776 ا
 كب12 788. 000. 162.081

�لط ب2ن  126.050 2 252.100 املتغ12 املستقل�ا
�طأ  املفا�يم املتقابلة�  1.084 87 94.300 ا

 كب12 728. 000. 116.293

 115.615 2 231.230 املتغ12 املستقل
 ال�سرع KL التعميم

�طأ�  1.117 87 97.170 ا
 كب12 704. 000. 103.514
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 مصدر التباين  النمط
مجموع 
 املر¼عات

جات  رد
 ا�sر�ة

متوسط 
 املر¼عات

) ف(قيمة 
 ا�sسوjة

الداللة 
 oحصائية

  مر¼ع إيتا

(η2) 

ىمستو 
¥�م 
  6ثر

�لط ب2ن  113.354 2 226.708 املتغ12 املستقل�ا
�ة  راملفا�يم املتقا

�طأ KL ]لفاظ�  738. 87 64.181 ا
153.656 .000 

.779 

 
 كب12

  2602.870 2 5205.739 املتغ12 املستقل
  تبارإجماx Kjخ

�طأ� 6.879 87 598.483 ا
 كب12 897. 000. 378.373

للمتغ2ــ1 املــستقل جــاءت دالــة إحــصائيا ) ف(ل     باســتقراء بيانــات ا�}ــدو الــسابق يتــqr أن قيمــة 
ً

، ممـا �ــش12 إjـO وجـود فــر دال إحـصائيا بـ2ن مجموعــات البحـث يرجـع)0.05(ىعنـد مـستو 
ً  للمتغ2ــ1 ق

، و�ـــالنظر إjــO مرÎــع إيتــا بال�ــسبة إلجمــاx Kjختبـــار )8عــض اســ16اتيجيات التغ2ــ1 املفــا�ي/.(املــستقل 
مــن التبـاين ا�@ــادث LـK تــصوNب %) 98.7(، والyــ. يمكـن التعب2ــ1 ع²+ـا بـأن )0.897(يتـqr أن قيمتـھ 

�طأ ا¤�تلفـة يمكـن الت�بـؤ بـھ مـن عامـل اسـ16اتيجية التغ2ـ1 امل�فـا�ي/. املـستخدمة، أنماط الف�م ا
ق  �اصـــة بتوجيـــھ الفـــر�ات ا ووملـــا �ـــان �ـــذا الفـــر دال إحـــصائيا فإنـــھ اســـتلزم إجـــراء أحـــد xختبـــا ر

ً ق
، خاصة مع اخـتالف املعا�}ـة بBـل مجموعـة مـن ا¤}موعـات الثالثـة، وNتـqr ذلـك )اختبار شيفيھ(

KPمن خالل ما ي:   
  11: لجدو

نات الب) Scheffe(نتائج اختبار شيفيھ  �طأرللمقا�  لعدية حو اختبار '?�يص أنماط الف�م ا
ق ب]ن عينة ) ق(قيمة  وملتوسط الفر

 البحث
  املتوسط »س$�اتيجية  النمط

 نموذج بوس �
ة التعلم  ردو

 السباعية

1Gــــ 4.5357 نموذج بوس ــ    ـ

ة التعلم  ردو
 السباعية

ــــ 12946. 4.4063 ــ   ـ
�لط ب2ن املفا�يم �ا

�ة KL املع¼�   راملتقا

 * 2.77292 * 2.90238 1.6333  الطرNقة املعتادة

1Gــــ 4.5714 نموذج بوس ــ    ـ

ة التعلم  ردو
 السباعية

ــــ  02232. 4.5938 ــ  ـ
التص�يف غ12 السليم 

لألمثلة املوجبة والسالبة 
 للمف�وم

 *2.99375  * 2.97143 1.6000  الطرNقة املعتادة

Gــــ 5.2857 1نموذج بوس ــ �لط ب2ن املفا�يم    ـ�ا
 املتقابلة

ة التعلم  ردو
 السباعية

ــــ  05804. 5.3438 ــ   ـ
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ق ب]ن عينة ) ق(قيمة  وملتوسط الفر
 البحث

  املتوسط »س$�اتيجية  النمط

 نموذج بوس �
ة التعلم  ردو

 السباعية

 *3.57708 * 3.51905 1.7667  الطرNقة املعتادة

1Gــــ 5.3571 نموذج بوس ــ    ـ

ة التعلم  ردو
 السباعية

ــــ 04464. 5.3125 ــ   ـ
 ال�سرع KL التعميم

 

 *3.37917 * 3.42381 1.9333  الطرNقة املعتادة

1Gــــ 5.2143 نموذج بوس ــ    ـ

ة التعلم  ردو
 السباعية

ــــ 03571. 5.2500 ــ   ـ
�لط ب2ن� املفا�يم ا

�ة KL ]لفاظ   راملتقا

 *3.3833 * 3.34762 1.8667  الطرNقة املعتادة

1Gــــ 24.9643 نموذج بوس ــ    ـ

ة التعلم  ردو
 السباعية

ــــ  05804. 24.9063 ــ  إجماx Kjختبار  ـ

 *16.10625 * 16.16429 8.8000  دةالطرNقة املعتا

KPما ي qrدو السابق يت{�  :ل     باستقراء بيانات ا

 -  ،1Gســـوا بنمـــوذج بوســـ ق بـــ2ن طــالب ا¤}موعـــة التجرßNيـــة ]وjـــO الــذين د رجــاء متوســـط الفـــر و
ىوطالب ا¤}موعة الضابطة دال إحصائيا عند مستو  ً

�طأ، ) 0,05(�KL جميع أنماط الف�م ا
�ا ـــــد بال�ــــــسبة ) 3.34762-3.42381-3.51905- 2.97143-2.90238 (رحيــــــث 	ــــــ}لت قــــــيم قـ

�ـــة LـــK املع¼ـــ� (لألنمـــاط  �لـــط بـــ2ن املفـــا�يم املتقا� التـــص�يف غ2ـــ1 الـــسليم لألمثلـــة املوجبـــة -را
�لط بـ2ن املفـا�يم املتقابلـة -والسالبة للمف�وم ��لـط بـ2ن املفـا�يم - ال�ـسرع LـK التعمـيم- ا� ا

ـــــK ]لفـــــــاظ  ـــة Lــ �ــــ ــــصائيا عPـــــــO ال16) راملتقا ــــة إحـــ ـــة دالـــ ــــا جـــــــاءت بقيمــــ ـــــب، كمـــ تJــ
ً

أيـــــــضا–
ً

�ا - رقـــــــد
)16.16429 ( OPا¤}موعة ذات املتوسط ]ع q�ا¤}موعـة التجرßNيـة (KL إجماx Kjختبار لصا

Ojو[.( 

ة  -  سـوا باسـ16اتيجية دو ق ب2ن طالب ا¤}موعة التجرßNية الثانية الذين د رجاء متوسط الفر ر و
ىضابطة دال إحــصائيا عنــد مــستو الــتعلم الــسباعية، وطــالب ا¤}موعــة الـــ ً

LــK جميـــع ) 0,05(
�ا  �طـــأ، حيـــث 	ـــ}لت قـــيم قـــد�-3.37917-3.57708-2.99375-2.77292(رأنمـــاط الف�ـــم ا

�ـة LــK املع¼ــ� (بال�ـسبة لألنمــاط ) 3.3833 �لـط بــ2ن املفــا�يم املتقا� التـص�يف غ2ــ1 الــسليم -را
�لــــط بــــ2ن املفــــا�يم امل-لألمثلــــة املوجبــــة والــــسالبة للمف�ــــوم �ـــة  ا  - ال�ــــسرع LــــK التعمــــيم-تقابلـ

�ـة LــK ]لفــاظ  �لـط بــ2ن املفــا�يم املتقا�عPـO ال16تJــب، كمــا جـاءت بقيمــة دالــة إحــصائيا ) را
ً

–
أيـــــــضا
ً

�ا - ـــــة ذات املتوســــــــط ]عPــــــــO ) 16.10625(رقــــــــد LــــــــK إجمــــــــاx Kjختبـــــــار لــــــــصا�q ا¤}موعـــ
 ).ا¤}موعة التجرßNية الثانية(
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8عض اس16اتيجيات التغ12 (لائج حو فاعلية املتغ12 املستقل      وKL ضوء ما تم التوصل إليھ من نت
ق إحـــــصائية بـــــ2ن ) املفـــــا�ي/. ــــأ، وÎعـــــد التحقـــــق مـــــن وجـــــود فـــــر �طـ�ــــاط الف�ـــــم ا ــــصوNب أنمـ وعPـــــO تـ

�اصـة بفاعليـة �ـل اسـ16اتيجية �لمجموعات البحث الثالثة حو �ذا املتغ12، أمكن عرض النتـائج ا
  : عOP النحو التاKjعOP حدة،

نــــة بالطر�قــــة املعتــــادةرقميــــةتبطــــة بفاعليــــة نمــــوذج بوســــ � 	ــــ� ب�ئــــة النتــــائج املر  _أ  ع�ــــ�  ر مقا
 :تصو�ب أنماط الف�م ا��طأ

ما فاعلية  "     جاءت �ذه النتائج KL إطار �جابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث، الذي نصھ 
�طـأ رقميةنموذج بوس1G للتغ12 املفا�ي/. KL بJئة �لـدى طـالب الـصف  عOP تصوNب أنماط الف�ـم ا

ة عل~+م؟ ر]و الثانو حو مفا�يم وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية املقر ل ي   ".ل
قــــم  ر     بــــالرجوع إjــــO جــــدو  �ــــاص باختبــــار شــــيفيھ ) 11(ل�نــــات البعديــــة، يتــــScheffe ( qr(ا رللمقا

ســت بنمــوذج بوســ1G وا¤}موعــة  ق دالــة إحــصائيا بــ2ن ا¤}موعــة التجرßNيــة ]وjــO الyــ. د روجــود فــر
ً

و
ست بالطرNقة املعتادة KL �ل نمط من ]نماط عOP حدة، وxختبار إجماال لصا�q ال ضابطة الy. د

ً
ر

ض البحــــث فــــض الفــــرض الثــــاtي مــــن فــــر ـــO، ممــــا �ع¼ــــ.  وا¤}موعــــة التجرßNيــــة ]وjـ لوقبــــو الفــــرض  ر
  .البديل

 تـصوNب عPـO      وأما فيما يرتبط بحساب قيمة ó}م أثر نموذج بوسKL 1G مقابـل الطرNقـة املعتـادة
�طــأ، فــيمكن إيجاد�ــا مــن خــالل إيجــاد قيمــة �، مــن املعادلــة )t( بداللــة قيمــة (η2)أنمــاط الف�ــم ا

  :للعينات املستقلة، كما يt-test (KP(ل، والy. يمكن ا�@صو عل~+ا من خالل اختبار 

  
  12: لجدو
η(ا¤@ــسو�ة ودالل,+ــا �حــصائية وقيمــة ) ت(قــيم 

وق LــK القيــاس البعــدي وó}ــم أثــر لبيــان الفــر) 2
�طأ نموذج بوسKL 1G مقابل الطرNقة املعتادة�  58= نعOP تصوNب أنماط الف�م ا

 املتوسط العدد ا��موعة النمط
»نحراف 

 ياملعيار
ا��طأ 

 ياملعيار
جات  رد
 ا�sر�ة

  )ت(

 ا�sسوjة 

 ىمستو

الداللة عند 
)0.05( 

η
2  

تجرßNية 
Ojأو 

28 4.5357 .63725 .12043 .000 0.65 
�لط ب2ن �ا

املفا�يم 
 KL ة� راملتقا

 25136. 1.37674 1.6333 30 ضابطة  املع¼�

56 10.180  

  كب12 دالة

تجرßNية 
Ojأو 

28 4.5714 .50395 .09524 .000  0.76  
التص�يف غ12 
السليم لألمثلة 

املوجبة 
والسالبة 
 للمف�وم

 19535. 1.06997 1.6000  30 ضابطة

56 13.370  

  كب12  دالة

�لط ب2ن �ا
 15307. 80999. 5.2857  28تجرßNية املفا�يم 

56 11.887  
.000  0.72  
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 املتوسط العدد ا��موعة النمط
»نحراف 

 ياملعيار
ا��طأ 

 ياملعيار
جات  رد
 ا�sر�ة

  )ت(

 ا�sسوjة 

 ىمستو

الداللة عند 
)0.05( 

η
2  

Ojأو 
 املتقابلة

  كب12  دالة 24767. 1.35655 1.7667 30 ضابطة

تجرßNية 
Ojأو 

28 5.3571 .78004 .14741 .000 0.68   KL ال�سرع
 التعميم

 26667. 1.46059 1.9333 30 ضابطة

56 11.019  

  كب12  دالة

تجرßNية 
Ojأو 

28 5.2143 .87590 .16553 .000 0.77  
�لط ب2ن ا�

املفا�يم 
 KL ة� راملتقا

 17768. 97320. 1.8667 30 ضابطة  ]لفاظ

56 13.735  

  كب12  دالة

تجرßNية 
Ojأو 

28 24.9643 1.81521 .34304 .000 0.88  
 إجماx Kjختبار

 69712. 3.81829 8.8000 30 ضابطة

56 20.349  

  كب12  دالة

ـــة قــــــــيم  نــــ η(ر     بمقا
ـــــم ) 2 قـــ راملوÊـــــــsة با��ــــــــدو  ــــة ل�ــــــــا ) 12(ل Nــــ  Low=0.01 (ربـــــــالقيم املعيا

Medium=0.06 High=0.14 ( 1 جـاء بقـيم مرتفعـةGم ]ثـر الـذي أحدثـھ نمـوذج بوسـ{ó أن qrيت
ــا بــــ2ن  �ا ) 0.77-0.65(تراوحــــت مـــ ـــع ]نمـــــاط، و�قيمــــة قـــــد بال�ــــسبة إلجمـــــاKj ) 0.88(ربال�ـــــسبة �}ميـ

�لـط بـ2ن املفـا�يم %) 65(بأن ار، والy. يمكن التعب12 ع²+ا xختب�مـن التبـاين ا�@ـادث LـK تـصوNب ا
�ــة LــK املع¼ــ�، و مــن التبــاين ا�@ــادث LــK تــصوNب نمــط التــص�يف غ2ــ1 الــسليم لألمثلــة %) 76(راملتقا

�لـــط بـــ2ن املفـــا�يم %) 72(املوجبـــة والـــسالبة للمف�ـــوم، و�مـــن التبـــاين ا�@ـــادث LـــK تـــصوNب نمـــط ا
مـن التبــاين %) 77(مـن التبــاين ا�@ـادث LــK تـصوNب نمـط ال�ــسرع LـK التعمــيم، و%) 68(تقابلـة، وامل

�ة KL ]لفاظ، و �لط ب2ن املفا�يم املتقا�من التباين ا�@ادث KL %) 88(را�@ادث KL تصوNب نمط ا
1Gطأ، يمكن الت�بؤ بھ من نموذج بوس��  .ىاملستو العام للف�م ا

مـا فاعليـة نمـوذج " ة عـن الـسؤال الثالـث مـن أسـئلة البحـث، الـذي نـصھ       و�+ذا فقد تمت �جابـ
�طــأ لـدى طــالب الــصف ]و رقميــةبوسـ1G للتغ2ــ1 املفـا�ي/. LــK بJئـة �ل عPــO تـصوNب أنمــاط الف�ـم ا

ة علــ~+م؟ رالثــانو حــو مفــا�يم وحــدة تــص�يف الBائنــات ا�@يـــة املقــر ل تفــاع ó}ــم أثــر نمـــوذج "ي ر، با
�ط�  .أ لدى الطالببوسKL 1G تصوNب الف�م ا

  : تفس]� النتائج املرتبطة بالسؤال الثالث
ت نتائج البحث ا�@اKj إOj وجود فر ذو داللة إحصائية عند مستو       ىأشا ق ب2ن متوسطي ) 0,05(ر

 Oـjية ]وßNجات أفراد ا¤}موعات التجر سـوا بنمـوذج بوسـ1G(رد جـات أفـراد ا¤}موعـة ) رالـذين د رود
ســـوا بالطر(الـــضابطة  �طـــأ ) Nقـــة املعتـــادةرالـــذين د�LـــK التطبيـــق البعـــدي الختبـــار 'ـــ?�يص الف�ـــم ا

جاع النتائج السابقة لألسباب التالية   :رلصا�q ا¤}موعة التجرßNية ]وOj، وقد تم ا
�طــــأ الyــــ. يمتلك�ـــا الطــــالب واملتـــضمنة بBــــل tــــشاط�xتمـــام ب )1� الكــــشف عـــن أنمــــاط الف�ـــم ا

ض املعر ة التعـــا ر'علي/ـــ. مقـــدم ل�ـــم، ومـــن ثـــم إثـــا LـــK لـــدى الطـــالب مـــن خـــالل إجـــراء أtـــشطة ر
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ض مــــع مــــا يمتلكــــھ الطــــالب LــــK ب�يــــ,+م  LــــK الغالــــب معلومــــات تتعــــا ر'عليميــــة جديــــدة تــــضمنت 
 .املعرفية من ف�م خطأ

ــL 1GــــK خطواتــــھ �جرائيــــة املتتا8عــــة بتفاعــــل املفــــا�يم ا�}ديــــدة املقدمــــة  )2 ا�تمــــام نمــــوذج بوســ
للطــــالب مـــــع املفـــــا�يم املوجـــــودة مــــسبقا بب�يـــــ,+م امل

ً
ـــأ  �طــ�عرفيـــــة، و�التـــــاKj تــــم 'غي2ـــــ1 الف�ـــــم ا

 .للمفا�يم القديمة و'عديل�ا وتصوæN+ا واس�بدال�ا باملفا�يم العلمية السليمة
أدى 'علم الطالب ملفا�يم وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية من خالل نموذج بوس1G وفـق بJئـة  )3

ضع�ا KL 'سلسلرقميةالتعلم ال  منطقي، باإلضافة و إOj تنظيم املفا�يم املوجودة بالوحدة و
�ط املفا�يم ببعض�ا وتوضيح العالقات بي²+ا، مما حقق الـتعلم ذي املع¼ـ� والـذي سـا�م   Ojرإ

�طأ حو تلك املفا�يم�ه KL تصوNب الف�م ا لبدو   . ر
 املصممة وفق نموذج رقميةفاعلية الطالب وtشاط�م أثناء عملية 'علم�م من خالل البJئة ال )4

ســـ,+م مل�ـــا رم أtـــشطة الــتعلم بأنفـــس�م، واحتفـــاظ املعلـــم بـــدو املوجـــھ ربوســ1G؛ مـــن خـــالل مما
واملJسر، مما جعل املادة التعليمية أك1ª س�ولة وجذبا وذات مع¼� بال�سبة للطالب

ً
.  

�xتمــام بتــدعيم املفــا�يم ا�}ديــدة املتعلمــة وتثßي,+ــا LــK الب�يــة املعرفيــة للطــالب؛ مــن خــالل  )5
س، وعمـــل تطبيــق املفـــا�يم املتعلمـــة LـــK مواقــف جديـــدة لـــم ر يتعـــرض ل�ــا الطالـــب خـــالل الـــد

تباطــــات بـــــ2ن املفـــــا�يم املتعلمــــة وÎعـــــض�ا الـــــبعض، مـــــن خــــالل تـــــصميم خرNطـــــة مفا�يميـــــة  را
س دة بموضوع الد رتتضمن املفا�يم الوا  .ر

ـــاط التقوNميـــــة املقدمــــة بواســـــطة البJئــــة الرقميـــــة ســــواء خـــــالل املراحــــل ا¤�تلفـــــة  )6 تنــــوع ]نمـ
س   .رلنموذج بوس1G أو KL ¨+اية الد

  : مناقشة النتائج املرتبطة بالسؤال الثالث
   Oـjت إ اسات الyـ. أشـا رتتفق �ذه الن�يجة مع ما توصلت إليھ نتائج العديد من البحوث والد ر

اســـة ا�}�ـــ.  أ لـــدى الطـــالب، وم²+ـــا د ــ �طـ�الyـــ. ) 2020(رفاعليـــة نمـــوذج بوســـL 1GـــK تـــصوNب الف�ـــم ا
ســـــت بنمــــــوذ ت نتائج�ـــــا إjــــــO تفـــــو ا¤}موعـــــة الyــــــ. د رأشـــــا LـــــK اختبــــــار املفـــــا�يم العلميــــــة قر  1Gج بوســـــ

اســـــة �مـــــام  ـــ. أثب�ـــــت فاعليـــــة نمـــــوذج بوســـــ1G مـــــن خـــــالل الكمبيـــــوتر LـــــK ) 2016(رالــــÊ@يحة، ود الyــ
�اطئـــــة لـــــدى طـــــالب الـــــصف ]و الثـــــانو باململكـــــة العر�يـــــة �ـــا�يم العلميـــــة ا يتـــــصوNب 8عـــــض املفــ ل

  .السعودية

ة الــــــتعلم الــــــسب  _ب  $�اتيجية دو ـــــةاعية 	ــــــ� ب�ئــــــة رالنتــــــائج املرتبطــــــة بفاعليــــــة اســــــ نــــــة رقميـ ر مقا
 :ع�� تصو�ب أنماط الف�م ا��طأ بالطر�قة املعتادة

ما فاعلية "     جاءت �ذه النتائج KL إطار �جابة عن السؤال الرا8ع من أسئلة البحث، الذي نصھ 
ة الـــتعلم الـــسباعية LـــK بJئـــة  �طـــأ لـــدى طـــالب رقميـــةراســـ16اتيجية دو� عPـــO تـــصوNب أنمـــاط الف�ـــم ا

ة عل~+م؟الصف ]و ر الثانو حو مفا�يم وحدة تص�يف الBائنات ا�@ية املقر ل ي   ".ل
قــم    ربـالرجوع إjـO جـدو  �ـاص باختبـار شــيفيھ ) 11(ل�نـات البعديـة، يتــScheffe ( qr(ا رللمقا

ة الــتعلم  ســت باســ16اتيجية دو ق دالــة إحــصائيا بــ2ن ا¤}موعــة التجرßNيــة الثانيــة الyــ. د روجــود فــر ر
ً

و
سـت بالطرNقــة املعتــادة LـK �ــل نمـط مــن ]نمـاط عPــO حــدة، الـسباعية وا¤}موعــة الـض رابطة الyــ. د

ض  فــض الفــرض الثالــث مــن فــر ووxختبــار إجمــاال لــصا�q ا¤}موعــة التجرßNيــة الثانيــة، ممــا �ع¼ــ.  ر
ً

  .لالبحث وقبو الفرض البديل
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ة الــــتعلم الــــسباعية LــــK مقابــــل    ــا يــــرتبط بحــــساب قيمــــة ó}ــــم أثــــر باســــ16اتيجية دو روأمــــا فيمــ
�طــأ، فــيمكن إيجاد�ـا مــن خــالل إيجــاد قيمــة  رNقـة املعتــادةالط� (η2)عPــO تــصوNب أنمـاط الف�ــم ا

-t(ل، والyـــ. يمكـــن ا�@ـــصو عل~+ــا مـــن خـــالل اختبـــار ، مـــن املعادلــة )t(بداللــة قيمـــة 

test (KPللعينات املستقلة، كما ي:  
  13: لجدو
η(ا¤@ــسو�ة ودالل,+ــا �حــصائية وقيمــة ) ت(قــيم 

ق LــK القيــاس البعــدي وó}ــم أثــر ) 2 ولبيــان الفــر
ة الـــتعلم الــسباعية LـــK مقابــل الطرNقـــة املعتــادة �طـــأ راســ16اتيجية دو� عPـــO تــصوNب أنمـــاط الف�ــم ا

  62=ن

 املتوسط العدد ا��موعة النمط
»نحراف 

 ياملعيار
ا��طأ 

 ياملعيار
جات  رد
 ا�sر�ة

  )ت(

 ا�sسوjة 

 ىمستو

الداللة عند 
)0.05( 

η
2  

�لط ب2ن 0.63 000. 12588. 71208. 4.4063 32  تجرßNية ثانية� ا
املفا�يم 

 KL ة� راملتقا
 25136. 1.37674 1.6333 30 ضابطة املع¼�

60 10.053  

  كب12 دالة

  0.77  000. 08821. 49899. 4.5938 32 تجرßNية ثانية
التص�يف غ12 
السليم لألمثلة 

املوجبة 
والسالبة 
 19535. 1.06997 1.6000 30 ضابطة  للمف�وم

60 14.265  

  كب12  دالة

�لط ب2ن   0.72  000. 15299. 86544. 5.3438 32 تجرßNية ثانية�ا
املفا�يم 
 24767. 1.35655 1.7667 30 ضابطة املتقابلة

60 12.459  
  كب12  دالة

ال�سرع KL   0.69 000. 13794. 78030. 5.3125 32 تجرßNية ثانية
 26667. 1.46059 1.9333 30 ضابطة التعميم

60 11.462  
  كب12  دالة

  0.80 000. 12700. 71842. 5.2500 32 تجرßNية ثانية
�لط ب2ن �ا

املفا�يم 
 KL ة� راملتقا

 17768. 97320. 1.8667 30 ضابطة ]لفاظ

60 15.642  

  كب12  دالة

  0.89 000. 29567. 1.67254 24.9063 32 تجرßNية ثانية
إجماx Kjختبار

 69712. 3.81829 8.8000 30 بطةضا
60 21.749  

  كب12  دالة

ـــة قــــــــيم  نــــ η(ر     بمقا
ـــــم ) 2 قـــ راملوÊـــــــsة با��ــــــــدو  ــــة ل�ــــــــا ) 13(ل Nــــ  Low=0.01 (ربـــــــالقيم املعيا

Medium=0.06 High=0.14 ( ة الـــــتعلم ــــذي أحدثتـــــھ اســـــ16اتيجية دو ريتـــــqr أن ó}ـــــم ]ثـــــر الـ
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بال�سبة �}ميع ]نماط، ) 0.80-0.63( جاءت بقيم مرتفعة تراوحت ما ب2ن رقميةالسباعية KL بJئة 
�ا  مــن التبــاين %) 63(بــأن بال�ــسبة إلجمــاx Kjختبــار، والyــ. يمكــن التعب2ــ1 ع²+ــا ) 0.89(رو�قيمــة قــد

�ة KL املع¼�، و �لط ب2ن املفا�يم املتقا�من التباين ا�@ادث KL تصوNب %) 77(را�@ادث KL تصوNب ا
مــن التبــاين ا�@ــادث LــK %) 72(بة للمف�ــوم، ونمــط التــص�يف غ2ــ1 الــسليم لألمثلــة املوجبــة والــسال

�لط ب2ن املفا�يم املتقابلة، و�من التباين ا�@ادث KL تـصوNب نمـط ال�ـسرع %) 69(تصوNب نمط ا
�ـــــة LـــــL)80 (% KـــــK التعمـــــيم، و �لـــــط بـــــ2ن املفـــــا�يم املتقا�رمـــــن التبـــــاين ا�@ـــــادث LـــــK تـــــصوNب نمـــــط ا

�طـــــأ، يمكـــــن الت�بـــــؤ بـــــھ مـــــن ىمـــــن التبـــــاين ا�@ـــــادث LـــــK املـــــستو العـــــا%) 89(]لفـــــاظ، و�م للف�ـــــم ا
قمية ة التعلم السباعية KL بJئة  راس16اتيجية دو   .ر

ما فاعلية اس16اتيجية " و�+ذا فقد تمت �جابة عن السؤال الرا8ع من أسئلة البحث، الذي نصھ      
ة الــتعلم الــسباعية LــK بJئــة  �طــأ لــدى طــالب الــصف ]و رقميــةردو�ل عPــO تــصوNب أنمــاط الف�ــم ا

ـــــ~+م؟ا ة علــ ــــة املقـــــــر ـــــات ا�@يـــ ــــدة تـــــــص�يف الBائنــ ـــــانو حـــــــو مفـــــــا�يم وحـــ رلثــ ل ــــم أثـــــــر "ي ــــــاع ó}ـــ تفـ ر، با
ة التعلم السباعية KL بJئة  �طأ لدى الطالبرقميةراس16اتيجية دو�  . KL تصوNب الف�م ا

  :تفس]� النتائج املرتبطة بالسؤال الرا�ع
ت نتائج البحث ا�@اKj إOj وجود فر ذو داللة إحصائية ع ق     أشا ب2ن متوسطي ) 0,05(ىند مستو ر

جــــات أفـــــراد ا¤}موعـــــة التجرßNيـــــة الثانيـــــة  ة الـــــتعلم الـــــسباعية(رد ســـــوا باســـــ16اتيجية دو رالـــــذين د ) ر
جـات أفــراد ا¤}موعــة الــضابطة  ســوا بالطرNقــة املعتــادة(رود LــK التطبيــق البعــدي الختبــار ) رالــذين د

ـــة التجرßNيــــــة الثانيـــــة، ـــأ لـــــصا�q ا¤}موعــ �طـــ�ـــد 'ـــــ?�يص الف�ـــــم ا ـــاع النتـــــائج الــــــسابقة وقــ جــ ر تــــــم ا
  :لألسباب التالية

ة الـــتعلم الـــسباعية رقميـــةيل6ـــ�م معلـــم ]حيـــاء LـــK املرحلـــة ]وjـــO للبJئـــة ال )1 ر املـــصممة وفـــق دو
�طــــأ املوجــــودة لــــدى الطــــالب حــــو مفــــا�يم وحــــدة تــــص�يف �لبالكــــشف عــــن أنمــــاط الف�ــــم ا

كــشف عــن أنمــاط الف�ــم مــن خــالل العديــد مــن ]ســاليب الyــ. 'ــساعد LــK الالBائنــات ا�@يــة 
�طوة ]وKL Oj سßيل تصوNب تلك ]نماط لدى الطالب��طأ، والy. 'عد ا� .ا

�xتمام بمعلومات الطالب الy. توصلوا إل~+ا من خالل ]tشطة xستكشافية، ت�يح للمعلم  )2
اجعــــة  رفرصـــة التعــــرف عPـــO مــــا لـــد¦+م مــــن ف�ـــم خطــــأ، ومـــن ثــــم يقـــوم املعلــــم بتقـــديم 'غذيــــة 

�طأ إن وجدمناسبة مل� .ا قدمھ الطالب من خالل 'عزNز وتدعيم الÊ@يح م²+ا وتصوNب ا
ة الــتعلم الــسباعية أ¨+ــا ت�ــيح للطالــب تطبيــق املف�ــوم العل/ــ. الــسليم الــذي  )3 رأ�ــم مــا يم2ــ� دو

س، ممــا  ر'علمـھ LــK مواقـف جديــدة لـم يتعــرض ل�ـا مــن قبـل ولــم �ـسبق ذكر�ــا LـK موضــوع الـد
��ـــ1ات الـــسابقة LـــK مواقـــف جديـــدة؛ و�ـــو مـــا يفـــسر  LـــK انتقـــال أثـــر الـــتعلم و'ع�ـــس�م�مـــيم ا

�طـــأ لــــدى �ة الـــتعلم الـــسباعية LـــK تــــصوNب أنمـــاط الف�ـــم ا رأ�ميـــة الـــدو الـــذي تقـــوم بــــھ دو ر
ة عل~+مالطالب عن 8عض املفا�يم العلمية  .ر املقر
  :مناقشة النتائج املرتبطة بالسؤال الرا�ع

ا�تمــــت اســــات والبحــــوث الــــسابقة الyــــ. رتتفـــق �ــــذه الن�يجــــة مــــع مــــا توصــــلت إليــــھ نتــــائج الد  
ة التعلم السباعية KL تصوNب أنماط الف�م للمفا�يم العلمية  ربالكشف عن فاعلية اس16اتيجية دو

اســات  �والــدة، ؛ 2020حــسان2ن وآخــران، ؛ Balci, et al, 2006(رمثــل د�، )2018ســيد، ؛ 2017ا
اســــات فاعليـــة النمـــاذج ا¤�تلفــــة لـــدو رحيـــث أثب�ـــت جميــــع �ـــذه الد ة الــــتعلم ر رة الــــتعلم خاصـــة دو

�طأ للمفا�يم العلمية� .السباعية KL تصوNب الف�م ا
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  -: KL ضوء نتائج البحث الy. تم التوصل إل~+ا أمكن صياغة التوصيات التالية :توصيات البحث

 :توصيات خاصة بمعل)' 6حياء  )أ 
ات التخــــــصص باســــــ16اتيجيات التغي .1 �س مقــــــر Nب معل/ــــــ. ]حيــــــاء عPــــــO تــــــصميم وتـــــد رتـــــد ر 2ــــــ1 ر

ة التعلم السباعية(املفا�ي/. خاصة  KL بJئة إلك16ونية، مع ) رنموذج بوس1G، واس16اتيجية دو
�طـــأ وتنميــــة الدافعيـــة لإلنجـــاز لــــدى طال�+ـــم باســـتخدام تلــــك �ــO تــــصوNب الف�ـــم ا ال16ك2ـــ� عPـ

  .xس16اتيجيات
�س موضوعات مادة ] .2 ة اعتماد املعلم عOP الوسائل التكنولوجية ا�@ديثة KL تد رضر حياء، ور

ا�ا من قبل الطالب والy. 'س�م KL جعل املفا�يم ا¤}ردة أك1ª إد
ً

 .ر
ات ال�?�يصية �االختبار ال�?�يـñ. للبحـث  .3 رتوجيھ أنظار معل/. ]حياء إOj أ�مية xختبا

�طأ حو املفا�يم العلمية، وتكشف عمـا لـدى �لا�@اKj؛ لBو¨+ا 'س�م KL الوقوف عOP الف�م ا
 .ية مرتبطة بخ�1ة التعلم ا�}ديدةالطالب من خ�1ات تراكم

  :توصيات خاصة بطالب املرحلة الثانو�ة  )ب 
ة توجيـــھ الطـــالب إjـــO مـــصادر 'علـــم متنوعـــة لالطـــالع عل~+ـــا بحيـــث تقـــدم ل�ـــم معلومـــات  .1 ورضـــر

ف أك1ª ثراء حو املفا�يم املتعلمة لومعا ً   .ر
�س �xتمام ب�نمية الدافعيـة لإلنجـاز لـدى الطـالب مـن خـالل اسـتخدام اسـ16اتيجيا .2 رت التـد

 .ا�@ديثة، والبJئات التعليمية الداعمة للتعلم
��1ات التعليمية السابقة الy. اك�سبو�ا من  .3�توجيھ الطالب إOj تجنب xعتماد الBامل عOP ا

��1ات �نالبJئة ا¤@يطة KL تفس12 داللة مفا�يم موضوع التعلم ا�}ديد، و�يان أن تBو تلك ا ً َ

نلد¦+م قد يBو 8شBل غ12 سليم م ُ  .ما يؤثر KL 'علم املفا�يم ا�}ديدةَ
ي املناA@توصيات خاصة   )ج   :ربمخططي ومطو

ات ]حيــاء باملرحلــة الثانوNـــة بتوضــيح املفـــا�يم  .1 را�تمــام القــائم2ن عPـــO تخطــيط وتطــوNر مقـــر
 KــــLواملعر KـــPقــــة املالئمـــة للمــــستو العقNات، وصـــياغ,+ا بالطر ىالعلميـــة ا¤}ـــردة LــــK تلـــك املقــــر ر

  .يوالعمر للطالب
ة .2 سية باألساليب والتقنيـات ورضر ر ا�تمام القائم2ن عOP التعليم الثانو ب�6وNد الفصو املد ل ي

ــــــوتر، والتطبيقـــــــات التعليميـــــــة ا¤�تلفـــــــة،  ـــة ا�@ديثـــــــة املتمثلـــــــة LـــــــK أج�ـــــــزة الكمبيـ التكنولوجيــــ
اسة ا�@الية مة لتطبيق البJئة �لك16ونية للد روخدمات �ن16نت، الال  .ز

سـية ملـادة ]حيـاء بوضـع أسـاليب تقوNميـة '?�يـصية �xتمام مـن قبـل مـصم/. الكتـب  .3 راملد
ات ال�?�يصية، وخرائط املفا�يم، وخرائط الشBل  ي، وغ�12ا من أساليب التقو Vر�االختبا

�طـأ لـدى الطـالب حـو املفـا�يم العلميـة املتــضمنة �لالyـ. 'ـساعد املعلـم LـK 'ـ?�يص الف�ـم ا
 .�+ا

=سالباحث]ن ال$�بو�]ن وامل�تم]بتوصيات خاصة   )د  رن باملناA@ وطر التد  :ق
1.  Kjـــــا@��طـــــأ، ومقيــــاس الدافعيـــــة (xســــتفادة مـــــن أدوات البحــــث ا�اختبــــار 'ـــــ?�يص الف�ــــم ا

ــــة LــــــK )لإلنجـــــاز ـــيال الطالــــــب، والبJئــــــة (، ومــــــواد معا�},+ــــــا التجرßNيـــــة املتمثلــ دلــــــيال املعلـــــم، ودلـــ
ة الــــتعلم الــــسباعية LــــK إعــــداد ، )ر�لك16ونيـــة املــــصممة وفــــق نمــــوذج بوســــ1G واســـ16اتيجية دو

  .ىأدوات ومواد معا�}ة أخر جديدة
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اسات �تية مستقبال:املق$�حات  KL ضوء نتائج البحث وتوصياتھ يق16ح القيام بالد
ً

  -:ر

ة الـتعلم الـسباعية LـK بJئـة  )1  LـK رقميـةربحث فاعلية الـدمج بـ2ن نمـوذج بوسـ1G واسـ16اتيجية دو
�طأ لدى طالب املرحلة الثانوNة�  .تصوNب الف�م ا

ـــــوء بحــــــــث فاعل )2 ـــــة أو أثناء�ــــــــا LــــــــK ضـــ �دمـــ�ـــ. ]حيــــــــاء قبــــــــل ا RN. مق6ــــــــ1ح ملعل/ـــــ ـــامج تــــــــد ـــة برنـــــ ريـــــ
�طأ وتصوæN+ا لدى طال�+م�  .اس16اتيجيات التغ12 املفا�ي/. KL الكشف عن أنماط الف�م ا

ى عPــO نــواتج 'علــم أخــر �ــالتفك12 رقميــةبحــث فاعليــة اســ16اتيجيات التغ2ــ1 املفــا�ي/. LــK بJئــة  )3
، والكفاءة الذاتية ل  .لطالبيالبصر
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