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 gmy10180@azhar.edu.eg :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

  :مJKص

�دف البحث ا�ا�
 إ�� معرفة 
َ 
 تنمية مفا�يم َ�رفاعلية مقر مق)'ح قائم ع"� التعليم املدمج 

�ر علم 2حياء ا/ز-,+ ة ع"� عينة مBونة من <، وتم إجراء التجرزلدى طالب 5لية ال)'بية جامعة 2


 بBليـة ال)'بيـة بنـMن بالقـا�رة، وقـسمت عينــة ًطالبـا مـ) 60(Nعـة شـعبة البيولــوPن طـالب الفرقـة الرا

ًطالبــــا، ) 30(ًطالبــــا، والثانيــــة ضـــابطة عــــدد�ا ) 30(2و�ــــ� تجر-Sيــــة عـــدد�ا : البحـــث إ�ــــ� مجمـــوعتMن


، و`عـــد تطبيـــق مــــواد )مفـــا�يم البيولوجيـــا ا/ز-^يــــةاختبــــار : (واســـتخدم �ـــ
 البحــــث أداة بحثيـــة Xـــ

ســت املقــر املق)ــ'ح القــائم ع"ــ� التعلــيم /ـة التجر-Sيــة ع"ــ� طــالب اa/موعــة التجر-Sيــة املعا رالbــ+ د ر

ست املقر وفق الطر-قة املعتادة،  راملدمج وع"� طالب اa/موعة الضابطة الb+ د �ـ
 الفـصل الثـاeي ر

 +hــــiا ًم، وتــــم تطبيـــــق أداة البحــــث قبليــــا و`عــــديا، وأجر-ــــت التحلـــــيال2021 -2020رمــــن العــــام الد ت ً

ت النتــائج إ�ــ� أن �ــ
 تنميـــة : رoحــصائية، وقــد أشــا راملقــر املق)ــ'ح القــائم ع"ــ� التعلــيم املــدمج أســpم 

ق لـــدى الطـــالب؛ حيـــث تفـــو طـــالب اa/موعـــة التجر-Sيـــة �ـــ
 التطبيـــق مفـــا�يم البيولوجيـــا ا/ز-^يـــة

اســــuvم للمقــــر املق)ــــ'ح القــــائم ع"ــــ�مفــــا�يم البيولوجيــــا ا/ز-^يــــةالبعــــدي الختبــــار  ر Pعــــد د  التعلــــيم ر

راملـــدمج ع"ـــ� طـــالب اa/موعـــة الـــضابطة، ممـــا يـــدل ع"ـــ� فاعليـــة املقـــر املق)ـــ'ح القـــائم ع"ـــ� التعلـــيم 


 تنمية �  .مفا�يم علم 2حياء ا/ز-,+املدمج 

  .، مفا�يم علم 2حياء ا/ز-,+التعليم املدمج: الNلمات املفتاحية
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ABSTRACT  

The current research aimed at investigating the effectiveness of a 

proposed course based on blended learning in developing the concepts 

of molecular biology among students at the Faculty of Education, Al-
Azhar University. The experimentation was administered to a sample 

consisting of (60) students at Faculty of Education (Cairo), Al-Azhar 
University. The research sample was divided into two groups: The 

experimental group (N=30), and the control group (N=30). The 
research utilized  a test of concepts of molecular biology. After 

applying the experimental treatment materials to the students of the 
experimental group and teaching the proposed course according to the 

usual method for the students of the control group, in the second 
semester of the academic year 2020-2021 AD, the research 

instruments were administered before and after the treatment. The 

results of the research revealed that blended learning contributed to the 

development of the concepts of molecular biology among students; 

Whereas, the students of the experimental group excelled in the post 
application to test concepts of molecular biology after studying the 

proposed course based on blended learning over the students of the 
control group who studied in the usual way. The results indicated the 

effectiveness of the proposed course based on blended learning in 
developing the concepts of molecular biology. 

Keywords: Blended Learning, Molecular Biology. 
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  :مقدمة البحث

ـــة اa/ــــــاالت العلميــــــة والتكنولوجيــــــة، وع"ــــــ� وجـــــــھ  ة علميــــــة �ــــــ
 5افـــ ــــالم اليــــــوم ثــــــو ر~عــــــ{ش العــ
ة عن الدو الذي يمكن  
 مجال العلوم البيولوجية وتطبيقا�uا، وقد كشفت �ذه الثو��صوص را ر

اثية، وما 5ـ 
 مجال الطب والpندسة الو�
 خدمة eoسان �ان �ـذا رأن تحدثھ البيولوجيا ا/ز-^ية 

 مجال البيولوجيا ا/ز-^ية، و�ـذا ~ـستوجب �
 أدوات البحث العل�+ � 'Mرليحدث لوال التطو الكب

اسة �ذه العلوم وما تتضمنھ من مفا�يم علمية   . ر��تمام ب��/يع الطالب ع"� د

ا Pعيــدة Molecular Biologyوأو�ـ�ت عديـد مـن 2دبيـات أن لعلـم البيولوجيـا ا/ز-^يــة  ًر آثـا
اسـات ا/ي�يـة �ــ
 املـدى ر سـواء ع"ـ� النبــات أو ا�يـوان أو eoـسان، حيــث بـدأت �سـتفادة مــن الد

ل وعـــز ا/ينـــات وتطو¦عpـــا Gene Therapyعلـــم الطـــب، وأصـــبح �نـــاك مـــا ~عـــرف بـــالعالج ا/ي�ـــ+ 
وثـة حbـ§ املراحـل 2و�ـ� مـن التBـو-ن ا/ني�ـ+، وتـوج 5ـل  اسات ال���يص ا/ي�+ لألمـراض املو رلد ر

يع ا/ينوم الSشر ذلك بمشر اثية الBاملة Human Genomeو ر الذي °uدف إ�� تحديد الشفرة الو
  .)1()84، 2004نجلة، (لإلeسان 

اسة ت د روقد أشا ¦س Cooper & Hausman (2007) ر ر إ�� أ�مية استخدام مداخل وطر تد ق
ات الب ــا لــــدى الطــــالب ألن مقــــر ــا رتناســـب مفــــا�يم البيولوجيــــا ا/ز-^يــــة، وºعمــــل ع"ـــ� تنميuvــ يولوجيــ


 برامج علوم ا�ياة�ًا/ز-^ية ºعد جزء أساسيا  ً.  

اســــة 5ـــــل مــــن طليمــــات  ـــا د اســـــات م«uـ روأو�ــــ�ت نتــــائج Pعــــض الد ، )2000(املي½ـــــ+ و، )2007(ر
�اصـــة بطـــالب املرحلـــة الثانو-ـــة، شـــديدة )2007(والعلي�ـــ+ ات العلـــوم البيولوجيـــة ا ر، إ�ـــ� أن مقـــر

اثية والعال  - وأطفـال 2ناب{ـب- و�ست�ـساخ �ـ
 الثـدييات-ج ا/ي�+رالتجر-د كمفا�يم االpندسة الو
ي - والبيولوجيا ا/ز-^ية-والتكنولوجيا ا�يو-ة َ، ف½ـ+ ال تقـدم DNAو وإصالح عيـوب ا�مـض النـو ُ

ّللطالب بطر تن�+ �ذه املفا�يم لد°uم   .ق

اســات والبحــوث املرتبطــة بالبيولوجيــا ا/ز-^يــة مثــل  ر كمــا تبــMن مــن خــالل مراجعــة Pعــض الد
ـــن  ـــــة 5ـــــــل مـــ اسـ ــــصو �ـــــــ
 ) Cartier) 2006( ،Dawson) 2007( ،Scharfenbergy) 2007رد روجـــــــود قــ

ء الـــ  يتنــاو مفــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة وال)'كMــÊ فقــط ع"ــ� جــز  ومــا يــرتبط بــھ مــن مفـــا�يم DNAل
  .خالل املرحلة الثانو-ة

اسة  ¦س البيولوجيا ا/ز-^ية) 155، 2007 (طليماتروتوhË+ د ة تد ربضر  وعدم –ب  للطال-ور
تركpا لصعو<ة محتوا�ا والتجر-د الذي ت�سم بھ وغM' ذلـك مـن 2سـباب، وع"ـ� املعلمـMن أن يـدر5وا 
اكpم من املستو ا�hÏ+ املباشر إ�� املستو  ات العقلية للطالب؛ حيث ينمو إد ىحدوث نمو القد ى ر ر

¦سية  راa/رد الذي يمتد عقليا نحو املستقبل إذا توفرت �س)'اتيجيات التد   .املناسبةً

مما ذكر ت�بMن ا�اجة
ُ

¦hÏ+ يجمـع بـMن ممMـÊات التعلـيم التقليـدي والتعلـيم  ر إ�� تب�+ مدخل تد
�ليط، والذي 
 5ل م«uما، وقد ظpر التعليم املدمج، أو ا�رoلك)'وeي والتغلب ع"� جوانب القصو 

  . املوقف التعلي�+~ع�+ دمج وخلط 5ل من التعليم التقليدي والتعليم oلك)'وeي؛ لز-ادة فاعلية

                                                

 علـى APA  لجمع�ـة علـم الـنفس األمر���ـةالـسا�ع التوثی� في ال�حث الحالي وف� قواعـد اإلصـدار �سیر (1)

  ) الصفحةم رق،مؤلف، سنة النشراسم ال(التالي النحو 
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نظام قائم ع"� توظيف أسلوب التعليم : "التعليم املدمج بأنھ) 116، 2010(و¦عرف خلف هللا 
oلك)'وeــي، ومــا بــھ مــن فوائــد وممMــÊات مــع نظــام التعلــيم التقليــدي ومــا يــوفره مــن تفاعــل مباشــر، 

ات لتحقيق أك×' فائدة ع"� العملية التعليمية -ب ع"� أداء املpا روتد  ". ر

وترجـــع أ�ميــــة التعلــــيم املـــدمج إ�ــــ� أنــــھ يجمـــع بــــMن ممMــــÊات نظـــام التعلــــيم التقليــــدي والتعلــــيم 
oلك)'وeي، فالتعليم املـدمج يجمـع بـMن مزايـا الوسـائل oلك)'ونيـة سـواء أ5انـت حيـة ع×ـ' oن)'نـت، 

ئل أم مـØ/لة ع"ــ� أقــراص مدمجــة، و<ــMن مزايــا التعلــيم التقليــدي املباشــر؛ حيــث تقــوم �ــذه الوســا
س Pعمليــات إعــداد الطــالب، وتــوجpuÙم،  رPعــرض اa�تــو التعلي�ــ+ ب{نمــا يقــوم املعلــم �ــ
 قاعــة الــد ى
شـــاد�م، ومتـــاPعuvم عنـــد القيـــام باألeـــشطة التعليميـــة الفرديـــة وا/ماعيـــة، وoجابـــة عـــن أســـئلة  روإ

، 2003خمــ{س، (الطــالب، وتقــديم التغذيــة الراجعــة املناســبة لpــم مــن خــالل التفاعــل الÜــ
 معpــم 
367.(  


 العملية التعليمية ~س�Ý البحث ا�ا�
 إ�� ºعرف �وانطالقا من �ذه املمÊMات للتعليم املدمج 
ً

رفاعليــة مقـــر مق)ـــ'ح قــائم ع"ـــ� التعلـــيم املـــدمج �ــ
 تنميـــة مفـــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يـــة لـــدى طـــالب 

 بBلية ال)'بيةNشعبة البيولو.  

  Sحساس بمشNلة البحث

  :لبحث ا�ا�
 من خالل مجموعة من الشوا�د تمثلت فيما ي"�نبع oحساس بمشBلة ا

أوال
ً

اسات والبحوث السابقة:    رنتائج الد

ت إ�ـ� وجـود ضـعف لـدى الطـالب �ـ
 مفـا�يم  اسات والبحوث الbـ+ أشـا ر�ناك العديد من الد ر
اسـة 5ـل مـن  اسـات، د اسـية، ومـن �ـذه الد 
 مختلف املراحـل الد�رالبيولوجيا ا/ز-^ية  ر طليمـات، (ر

& ,Cartier, 2006( ،)2007 Cooper( ،)2007العلي�ــ+، (، )2004نجلــة، (، )2000املي½ـ+، (، )2007
Hausman,( ،)Scharfenbergy, 2007( ،)Dawson, 2007.(  

  املقابالت: ًثانيا


 تــم إجــراء مقــابالت مــع Pعــض طــالب Nعــة(شــعبة البيولــوPليــة ال)'بيــة جامعـــة ) الفرقــة الراBب
�ر ّلبا للتعرف ع"� مدى اك�ساußم ملفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـة وفpمpـم لpـا، طا) 43(، وعدد�م ز2 ً

وقد أكدت نتائج تلك املقابالت وجود ضعف �ـ
 املـامpم بمفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـة وفpمpـم لpـا، 
وأتàá ذلك خالل إجابا�uم عن 2سئلة الb+ طرحت خالل تلك املقابلة وم«uا

ُ
:  

 جيا ا/ز-^ية؟ر�ل يوجد مقر مستقل للبيولو �
 نما مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية الb+ يلمو ußا؟ �
 �ل e2شطة املقدمة للطالب تن�+ لد°uم مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية؟ �
¦س؟ � 
 التد�ر�ل يدمج اa�اضر بMن الطر التقليدية والتعليم oلك)'وeي   ق

¦س تقليديــــة، ـــر-ن طــــر تــــد رتبــــMن مــــن خــــالل تلــــك املقــــابالت اســــتخدام اa�اضـ ع"ــــ�  وال)'كMــــÊ ق
ن،  و�عتمـاد  كـذلك ال)'كMـÊ ع"ـ� ا/وانـب املعرفيـة فقـط،و2ساليب �عتيادية الb+ ألفpـا اa�اضـر

¦س ال تــــدمج بـــMن توظيـــف تكنولوجيـــا ا�اســــوب واملواقـــع oلك)'ونيـــة ع"ـــ� الــــشبكة  رع"ـــ� طـــر تـــد ق

 �ذا ال�¦س التقليدية؛ مما قد يBو سSبا  ًالدولية للمعلومات وطر التد ن   .ضعف لدى الطالبرق
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ثالثا
ً

اسة \ستكشافية:    رالد

اســــة استكــــشافية  �يــــصية(رحيـــث أجر-ــــت د�º ( عــــرف مــــدى املــــام طــــالب شــــعبةº ــــدفت إ�ــــ��
اسـة  �ـر بمفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـة وفpمpـم لpـا، وشـملت الد 
 بBلية ال)'بية جامعـة 2Nرالبيولو ز

اسـة الbـ+ تBونـت مـن قد وًطالبا من طالب الفرقة الراPعة، ) 40(عينة مBونة من  رشـملت أسـئلة الد
سؤ� Pعض مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية، ) 30(

ً
اسة رو-و�à ا/دو التا�
 نتائج تلك الد   .ل

  ) 1(لجدو 

اسة �ستكشافية   رنتائج الد

جة الBلية  عدد 2سئلة  عدد الطالب   ال�سبة املئو-ة للنجاح  املتوسط  رالد

40  30  30  9  31%  

جــات الطــالب) 1(لو يتــàá مــن خــالل ا/ــد جــات، ب�ــسبة مئو-ـــة ) 9(رأن متوســـط د ، %31رد
ممــا يــدل ع"ــ� وجــود ضــعف لــدى �ــؤالء الطــالب �ــ
 مفــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة ب�ــسبة مئو-ــة بلــغ 

�ا    %.69رمقدا

  :تحديد مشNلة البحث

 
�ـــ 

 بBليـــة ال)'بيـــة جامعـــة ضـــعف املـــام تمثلـــت مـــشBلة البحـــث ا�ـــا�Nطـــالب شـــعبة البيولـــو
�ر ل بمفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية وفpمpم لpا، ولعالج �ذه املشBلة يحاو البحث ا�ـا�
 oجابـة ز2


ـــرئ{س التــــا� ـــن الـــــسؤال الــ مفـــــا�يم رمـــــا فاعليـــــة مقـــــر مق)ــــ'ح قـــــائم ع"ـــــ� التعلــــيم املـــــدمج لتنميـــــة : عـ
ة و-تفــرع عـــن �ــذا الـــسؤال الــرئ{س 2ســـئلة الفرعيـــ؟ 5ليــة ال)'بيـــةلــدى طـــالب البيولوجيــا ا/ز-^يـــة 

  :التالية


 بBليــة ال)'بيــة مــن : 1سNــا لــدى طــالب شــعبة البيولــوuvم تنمي زمـا مفــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة الــال
�×'اء واملتخصصMن؟  وجpة نظر ا

رما التصو املق)'ح ملقر قـائم ع"ـ� التعلـيم املـدمج �ـ
 تنميـة مفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـة لـدى : 2س ر

 بBلية ال)'بية؟Nطالب شعبة البيولو  


 تنمية مفا�يم: 3س�ا/ز-^ية لدى  البيولوجيا رما فاعلية املقر املق)'ح القائم ع"� التعليم املدمج 

 بBلية ال)'بية؟Nطالب شعبة البيولو  

  :فرض البحث

ـــــة  ــــــر دال إحــــــــصائيا عنــــــــد مــــــــستو داللـــ ـــــد فــ ىيوجـــ ــــالب ) ≥0.05α(ًق ــــــات طــــ جــ ـــــطي د ربــــــــMن متوســـ

 التطبيق البع�  .دي الختبار مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^يةاa/موعتMن التجر-Sية والضابطة 

  :أ�مية البحث

 

 تمثلت أ�مية البحث ا�ا�Nالدو الذي سيقوم بھ طالب شعبة البيولو 
��ـ
 بBلية ال)'بية ر
مـة  لتعلـيم أجيـال املـستقبل، زاملستقبل؛ فpم معلمو الغد، لذا ال بـد مـن حـصولpم ع"ـ� املعرفـة الال

�ــ
 تنميــة مفــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة مــن خــالل اســتخدام يــضاف إ�ــ� ذلــك اســpام البحــث ا�ــا� 
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 éêي املنــــا رالتعلـــيم املــــدمج، والبحــــث ا�ـــا�
 يفيــــد 5ــــل مـــن الطــــالب واa�اضــــر-ن ومخططـــي ومطــــو
  .والباحثMن

  :�دف البحث

ر�ـدف البحـث ا�ــا�
 إ�ـ� تنميـة مفــا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـة مــن خـالل بنـاء مقــر مق)ـ'ح قــائم 

 بBلية ال)'بيةع"� التعليم املدNمج لدى طالب شعبة البيولو.  

  : حدود البحث

م تنميuvــا لــدى طــالب :حــدود موضــوعية 
 بBليــة ز مفــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة الــالNشــعبة البيولــو
   .ال)'بية

�ر:حدود مNانية   .ز 5لية ال)'بية بنMن بالقا�رة جامعة 2

مانية 
 الفصل الثاeي م: زحدود �اhi+ تم تطبيق أدوات البحث    . م2021-2020رن العام الد

  :�ساليب Sحصائية املستخدمة !  تحليل بيانات البحث

-ة .1  .راملتوسطات و�نحرافات املعيا

جات طالب اa/موعـة التجر-Sيـة والـضابطة �ـ
 Independent t-testاختبار ت للعينات املستقلة  .2 ر لد
 .التطبيق البعدي الختبار مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية

جية للمقر املق)'حم̀ر .3 �ارع إيتا �ساب الفاعلية ا   .ر

  :مصطlKات البحث

  Blended Learningالتعليم املدمج 


 البحث ا�ا�
 بأنھ�
 تقديم محتو مقر البيولوجيا : ً~عرف إجرائيا �رطر-قة ºعليمية ºعتمد  ى
اســة والتعلـــيم oلك)' جpـــا، را/ز-^يــة ع"ــ� الـــدمج بــMن التعلـــيم التقليــدي داخــل قاعـــات الد روeــي خا


 بBلية ال)'بيةußدف تنمية مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية لدى طالب Nشعبة البيولو.  

  Molecular Biologyمفا�يم البيولوجيا ا��ز�wية 

�طـوط املـش)'كة بـMن مجموعـة مـن : مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية بأuíاºعرف ïصياغة مجـردة ل

Nعلم البيولو 
�ظائف الBائن  لل)'كيب ا�قائق العلمية  اðي لï/ينات وطر التعبM' ا/ي�+ و والو قر

ـــا  ــــة �ســــــتفادة م«uـــ �ليــــــة وامBانيـïاســـــة الوظــــــائف البيوكيميائيـــــة ل رالÜـــــ
 ع"ــــــ� املـــــستو ا/ز-,ــــــ+ ود ى
مستقبال

ً
جة الb+ يحصل علuÙا طالب  
 بBليـة ال)'بيـةر، و-مكن قياسpا من خالل الدNشعبة البيولو 


 اختبار �  .^يةالبيولوجيا ا/ز-مفا�يم 
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  مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wية، وأساليب ~عليم{ا

  مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wية: ل �ورا�lو

   ما�ية علم البيولوجيا ا��ز�wية

 
اثـة الــصفات ع"ـ� مــستو التفــاعالت بـMن ا/ز-ئــات �ــ ى�uـدف البيولوجيــا ا/ز-^يـة إ�ــ� فpــم و ر
ي  ـــو �ليــــة مــــن خـــــالل فpــــم كيفيـــــة قيــــام ا�مــــض النــيديــــد الـــــنمط الظــــا�ر للـــــصفات  بتحDNAوا

�تلفة aاثية ا   ). Rittner&Mccabe  ,2004 ,67 (رالو

اسة الطبيعة  اثة؛ حيث يتم د اسة òليات البيوكيميائية للو ر    وعلم البيولوجيا ا/ز-^ية ~ع�§ بد رر َ ُ

اسـة �تـصال الكيميـاóي  ، فpـو د اثية وسيطر�uا ع"� النمط الظـا�ر رالبيوكيميائية للمواد الو ي بـMن ر
ي  ــــو ـــنمط الظـــــا�ر أحـــــد أدوار ا�مـــــض النـ ، والـــــسيطرة ع"ـــــ� الــ والـــــنمط ا/ي�ـــــ+ والظـــــا�ر ي  DNAي

Adem, 2006).(  

اسة الBائنات ا�ية ع"� املستو ا/ز-,ـ+، لـذلك يتـداخل  ى    و-ختص علم البيولوجيا ا/ز-^ية بد ر
ـــة وعلــــم ال ع و-تقــــاطع مــــع الكيميــــاء ا�يو-ـ ـــدة فــــر ـــاء �ــــ
 عـ اثــــة �ــــ
 عــــدة ومــــع علــــم 2حيــــاء والكيميـ رو

اسة مختلف العالقـات املتبادلـة بـMن 5افـة 2نظمـة  رتخصصات، حيث �uتم البيولوجيا ا/ز-^ية بد
�لو-ــة و<خاصـــة العالقــات بـــMن  وعمليـــة تــص�يع ال×ـــ'وتMن إضـــافة إ�ــ� آليـــات تنظـــيم DNA & RNAا

  .(Swanson, et al, 2010, 319). �ذه العملية و5افة العمليات ا�يو-ة

  علم البيولوجيا ا��ز�wيةر�شأة وتطو


 1865ر    اف)'ض جر-جو مندل عام �اðي محدد يوجد  ل ع«uا عامل و اثية مسؤ رم أن 5ل صفة و ور
<ـھ ع"ـ�  اثيـة مـن جيـل إ�ـ� جيـل آخـر عـن طر-ـق 2مـشاج مـن خـالل تجا راملشيج وت�تقل العوامل الو ر

م تقـدم العلـم �ـ
 ذلـك الوقـت ، ولعـد)Melvin &Speer  ,2006 ,2-3(نبات البازالء �ـ
 حديقـة مÊôلـھ 
�اليا
 ا�اثية    .رلم ~ستطع مندل تحديد أماكن �ذه العوامل الو

اثــة وصــوال إ�ــ� مجــال علــم البيولوجيــا  ب و2بحــاث �ــ
 مجــال الو     وقــد أجر-ــت العديــد مــن التجــا
ً

ر ر
ى ألو مـرة مـن نـو خاليـDNAلم مـن عـز مـادة ۱۸۹۹فر-ـديك م{ـشر عـام ا/ز-^يـة وم«uـا مـا قـام بـھ  ا ل


 ذلك الوقت؛ حيث 5ـان �اðي  �ا الو رالكر-ات البيضاء، إال أن �ذه املادة لم تجذب �ن�باه ا�� دو ر
جـان إ�ـ� 1919و�ـ
 عـام ) Weaver ,2012, 5. (معظم �oتمام منصب ع"� ال×'وت{نات رم توصـل مو

موســوم ي) اثــة، فالكر موســومات Xــ
 الوحــدة 2ساســية للو وأن ا/ينــات املوجــودة ع"ــ� الكر ر 'كـــب و
ي  وكيميائيـا مـن ا�مـض النـو ًDNA ـستو}pن الMت ن باإلضـافة إ�ـ� بـر ، أمـا ا/ـMن في)'كــب Histonesو

ن، الــشpواeي ( فقــطDNAمــن مــادة   ؛Brooks, et al  ,2018 ,7 ؛ Adem, 2006؛ 2021و وآخــر
(Weaver, 2012, 3.  

ب ع"ــــ� الفýــــ'ان باســــتخدام البك)'يــــا۱۹۲۸    و�ــــ
 عــــام   املــــسSبة ملــــرض رم قــــام جر-فــــث بــــاجراء تجــــا
، وتوصل مـن خاللpـا إ�ـ� أن  اثيـة DNAي�لuvاب الرئو اثيـة الbـ+ تحمـل الـصفات الو ر �ـو املـادة الو ر

ن ، (   ).124 -۱۲۰، ۲۰۰۰وموhi§ وآخر

ب التحـــو البكتMــــ' ع"ـــ� القمــــات م1952    ثـــم جـــاء �M'�ــــh+ وºـــش{س عــــام  ي ليثSتـــا مــــن خـــالل تجــــا ل ر
تMن الفاج لم يكن) الفاج(البكتM'يا  
 حMن أن ال وأن بر�اثية إ�� ال�سل  
 إنتقال املادة الو�ر لھ دو  ر

DNA اثية    ).۹۲ -۱۰، ۲۰۰۰الفيصل، (ر �و املادة الو
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ن املزدوج (DNAئم إ�� تركيب جز 1953ن    وتوصل واطسو وكر-ك عام  Pعد إجراء ) ونموذج ا�لز

 ذلك من صو إنحراف 2شعة السي�ية الb+ أجر�اسات عديدة مستفيدين  رد ا�ا و-لكÊô وفرانBلMن ر

جاف عام DNAئ/ز  ئم عن محتو جز 1950ر باإلضافة إ�� oستفادة من النتائج الb+ أعل«uا شا ى
DNA ( من القواعد الني)'وجي�يةAdem, 2006 ؛Joshi, 2011, 6 - 7 .(  


 البيولوجيا ا/ز-^ية نتج ع«uا العديد من التج    �ة  روقد أدى اك�شاف واطسو وكر-ك إ�� ثو ب ن را
ا جـــائزة نو<ـــل عـــام  ًتقـــديرا /pود�مـــا �ـــ
 �ـــذا �ك�ـــشاف؛ حيـــث تـــم م ۱۹۹۲زوالتطبيقـــات، وقـــد حـــا

، واك�ـــشاف خاصــــية إعـــادة oتحـــاد ممــــا فـــتح اa/ــــال أمـــام عمليــــات DNAاك�ـــشاف إنـــز-م بلمــــرة ال
اثيــة، واك�ــشاف إنــز-م ال�ــ�Ø العكــhÏ+، و<ــدأ  -ــة، وفــك الــشفرات الو رالت�/ــMن بــMن 2حمــاض النو و

اثيـــة ممـــا أدى إ�ـــ� العديـــد مـــن �ك�ـــشافات الbـــ+ أحـــدثت ومـــشر رع ا/ينـــوم الSـــشر والpندســـة الو ي
ًجدال واسعا حولpا ً

.  

  أ�مية علم البيولوجيا ا��ز�wية


 مختلف اa/االت، ومـن �
 الفوائد املتعددة لتطبيقاتھ �    تمثلت أ�مية علم البيولوجيا ا/ز-^ية 
  : )۷۲، 2004النجي�+، (أمثلة �ذه التطبيقات 

اثيــة نــة مقــاطع مــن ا�مـــض : رالبــصمة الو رأحــد وســائل التعــرف ع"ــ� الـــ��ص عــن طر-ــق مقا
ي  اثيــــة أ�ــــم تقــــدم للSــــشر-ة ضــــمن مجــــال البحــــث ا/نــــاóي والطــــب DNAوالنــــو ر وºعــــد البــــصمة الو

<ة ا/ر-مة وإثبـات أو نفـي ال�ـسب، إن 5ـل مـا يحتـاج إليـھ اa�ققـو لتحديـد  نالشر�
 من أجل محا ر
راثية �و العثو ع"ـ� دليـل �ـ
 مBـان ا/ر-مـة، مثـلالبصمة الو يقطـرات العـر أو الـسائل املنـو أو : ر ق

اثية ال تتكر رالشعر أو اللعاب فBل ما يلمسھ eoسان مpما بلغت Pساطتھ، سي)'ك أثرا لبصمة و ر ً .  

  املفا�يم العلمية

� أساسـpا، واملفـا�يم     تفسر املفا�يم أساس الـتعلم، لـذلك يجـب ��تمـام ußـا وºعلـيم الطـالب ع"ـ
ºساعد الطالب ع"� تذكر ما ºعلموه، و<التا�
 تقلل من ا�اجة إلعادة التعلم ن�يجة ال�سيان و�ذا 

 ºسpيل انتقـال أثـر �يؤفر ع"� املعلمMن وع"� الطالب الكثM' من الوقت وا/pد، وºساعد املفا�يم 

  ). 322، 2001عقل، (التعلم إ�� املواقف التعليمية ا/ديدة 

  أ�مية ~علم املفا�يم وتنمي��ا

ـــر ســـــالمة  ـــا  ،)2007(، طليمـــــات )2004(ىيــ ـــا�يم البيولوجيــ ـــا�يم وم«uـــــا مفــ أن أ�ميـــــة ºعلـــــم املفــ

  :ا/ز-^ية، تتمثل فيما ي"

-ة لتعلم املبادئ والتعميمات والنظر-ات العلمية •  .وراملفا�يم ضر

 انتقال أثر التعلم وحل مشا5ل الطالب ا�ياتية •� .املسا�مة 
-ة للتعلم الذاºي املستمراملف •  .ورا�يم ضر
�تلفة لدى الطالب •aالعل�+ بأنواعھ ا 'Mساعد املفا�يم ع"� تنمية التفكº. 

 مواقف جديدة ع"� املفا�يم املوجودة مسبقا لدى الطالب •��×'ات  .ً~عتمد ºعلم ا
 . و مع�§ي ºعلم املفا�يم إ�� الفpم و�س�يعاب و-بعد املتعلم عن ا�فظ و-صبح التعلم ذيؤد •
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 تفسM' كثM' من 2حداث والظوا�ر العلمية الb+ تحيط ußم •� .~ستخدمpا املتعلمMن 

 مواقف جديدة غM' مألوفة •� .ºساعد ع"� انتقال أثر التعلم عندما ~ستخدمpا الطالب 
�تلفة •aا اpع  .وتؤدي إ�� تBو-ن اتجا�ات إيجابية لدى الطالب نحو مادة العلوم بفر

ـــ
 ضــــوء أ�ميــــة ºعلــــم  ا مpمــــا �ــــ
 ºعلــــم املـــــواد �ـ ـــا�يم وتنميuvــــا يتـــــàá أن املفــــا�يم تــــؤدي دو ًاملفـ ًر
-ا ع"ــ�  �تلفــة بوجــھ خــاص؛ لــذا 5ــان ضــرaــا اpع �تلفــة بوجــھ عــام ومــادة العلــوم بفرaاســية ا ًرالد ور و
ـــة ا/امعيــــة التأكيــــد ع"ــــ� أ�ميــــة ºعلــــم املفــــا�يم واســــتخدام طــــر وأســــاليب  قاa�اضــــر-ن �ــــ
 املرحلـ

¦ـــــسي ـــpولة �ـــــ
 الـــــتعلم رواســـــ)'اتيجيات تد 
 أك	ـــــ' ســNعـــــل مـــــادة البيولـــــو/ة مناســـــبة لتعليمpـــــا لpـــــم؛ 
و�ســ�يعاب، باإلضــافة إ�ــ� مـــساعدة الطــالب ع"ــ� التــذكر ن�يجـــة تنظــيمpم ملBونــات وعناصــر مـــادة 


 �يBل مفا�ي�+ منظم� 
Nالبيولو.  

   تنمية املفا�يم البيولوجية

ºعـد املفا�يـم العلميـة لبنـات العلـم وأسـاس بنا
ُ

ئـھ، ف½+ تقــوم ع"ـ� ا�قائــق الbـ+ ترتبــط مــع 
ابـــط معينـــة، و�ــ
 ذات الوقـــت ºعــد أسـاس بنــاء املبــادئ والقــوانMن العلميــة، حيــث يتBــو  نPعـضpا بر و
¦س  راملبدأ العل�+ من شبكة من املفا�يم، ºعد من أ�ـم نواتـج التعلـم، وتنميuvا مـن أحــد أ�ـداف تـد

ُ


 جميع مراحل التعليم ا��تلفة، كما ºعد من أساسيات العلم واملعرفة العلمية الb+ تفيد العلوم a

 فpم �يBلھ� .  

 
اNـ اسة  روتذكر د اسـة) 37، 2003(ر ة ) Ling ) 2005رود رأن املفـا�يم ال ت�ـشأ فجـأة و<ـصو
دادت  ، فBلمـــا ا ز5املــة الوضــوح، كمــا أuíــا ال تتوقــف لــدى الفــرد عنــد حــد معــMن وإنمــا تنمــو وتتطــو ر

 املفpوم بتعرفھ ع"� أمثلة إضافية ظpرت لھ العديد مـن خصائـصھ، كمـا ~ـستطيع خ×'ة املتعلم عن
 'Mتر<طھ مع مفا�يم أخر وأسباب �ذه العالقات، ون�يجة لذلك تتغ +bىأن يتعرف ع"� العالقات ال

ة املفpوم لديھ حb§ تصبح أك	' وضوحا ودقة ًصو   .ر

ن  وو-ر عباس وآخـر نمـو املعرفـة العلميـة نفـسpا رأن املفpـوم ينمـو و-تطـو ن�يجـة ل) 2013(ى
�×ــ'ات ºعليميــة ديــاد ســنھ وºعرضــھ  زفــضال عــن نمــو الفــرد بيولوجيــا وفكر-ــا؛ حيــث تــزداد خ×'اتــھ با ً ً ً


  : ًمستمرة وتنمو املفا�يم تبعا لل�سلسل التا�

 .من الغموض إ�� الوضوح �
 .من مفpوم غM' دقيق إ�� مفpوم دقيق �
  .من املفpوم اa�سوس إ�� املفpوم اa/رد �

اسة عفيفي و �ـ
 اك�ـسـاب ) 2007(رتظpر د 
Nعة بيولوPىقصو مستو طالب الفرقة الرا ر
ت النتــائج إلــى قــصـو اك�ــساب الطـالب ملفــا�يم البيولوجيــا  رمفــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة وقـد أشــا ر


 بصفة ا/ز-^ية، Nبرامج إعداد معلم العلوم بصفة عامة ومعلم البيولـو 
�وأوصت بإعادة النظر 
اســــة ا/ز-^يــــة للمفــــا�يم العلميــــة خاصــــة ر وذلــــك بالتأكيــــد ع"ــــ� توحيــــد ب�يــــة العلــــم مـــــن خـــــالل الد

  .والبيولوجية


 فقــــد أوصــــت معظـــــم Nعلــــم مــــادة البيولــــوºعلـــــيم وº 
ـــرا أل�ميــــة املفــــا�يم العلميــــة �ــــ ًونظـ

ة ��تمــام بتعليمpــا للطــالب باســتخدام مــداخل وطــر وأســاليب واســ)'اتيجيات  اســات بــضر قالد ر ور
¦سي ّة متنوعة ملا تقوم بھ املفا�يم PشBل فعال �ـ
 تحقيـق أ�ـداف عمليbـ+ التعلـيم والـتعلم ومـن رتد

اســـة طليمـــات  اســـات د رتلـــك الد ¦ـــسية ) 2007(ر ة اســـتخدام اســـ)'اتيجية تد ت إ�ـــ� ضـــر رالbـــ+ أشـــا ر ور
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ض  ة تــدعيمpا بــبعض الوســائط التكنولوجيــة مثــل برنــامج العـــر وتقــوم ع"ــ� فكــر البنائيــة مــع ضــر رو
روالــصو املتحركــة والفيــديو للتغلــب ع"ـ� الطبيعــة اa/ــردة والــصعبة واملعقــدة للمفــا�يم التقديميـة 
  .البيولوجية

  قطر تنمية املفا�يم العلمية 


، كمـا ºعت×ـ' مـن أساسـيات Nس مادة البيولو¦ رºعد تنمية املفا�يم العلمية أحد أ�داف تد
ُ


 ا�
 فpم �يBلھ العام و�  .نتقال أثر التعلمالعلم واملعرفة العلمية الb+ تفيد 
ن  
) 2007(وو¦شM' النجدي وآخرX ،ئ{سة لتنمية املفا�يم العلمية رإ�� ثالث طر    : ق

2ســلوب الطبيÝــ
 لتنميــة املفــا�يم وºــشM' إ�ــ� eــشاط عق"ــ
؛ حيــث يبــدأ : الطر�قــة \ســتقرائية •
�×'ات اa�سوسة الb+ تتضمن ا�قائق، واملواقف العلمية، ثم اك املعلم بتعليم الطالب ا ربإد

�ـــصائص املمMـــÊة ومعرفـــة العالقـــة بي«uـــا، عندئـــذ يوجـــھ املعلـــم طالبـــھ لفpـــم ــائق أو ا �ـــذه ا�قـ
�صائص املش)'كة بMن تلك ا�قائق أو املواقف حb§ يتوصلوا إ�� املفpوم املـراد العالقات أو ا


 أن يوفر املعلم Pعض 2مثلة oيجابية للمفpوم وأمثلة أخر سلبية  .ىºعليمھ، �نا ي�ب

ب ع"ــ� اســتخدامpا �ــ
 : الطر�قـة \ســت�باطية • ¦ـhÏ+ لتنميــة املفــا�يم العلميــة والتـد رأســلوب تد ر
 .مواقف ºعليمية جديدة

و-مكـن ا/مــع بـMن الطـر-قتMن الــسابقتMن �ـ
 طر-قـة واحــدة : ا��مـع بـ�ن \ســتقراء و\سـت�باط •
  .ºس�§ الطر-قة العلمية لتنمية املفا�يم

  :خصائص املفا�يم العلمية

�ـصائص الbــ+ تم�ÊMــا عــن غM'�ـا مــن مBونــات املعرفــة العلميــة     للمفـا�يم العلميــة مجموعــة مــن ا
�ــصائص ºعطــي داللــة وا�ــ�ة عــن طبيعــة املفpــوم وطر-قــة نمــوه �ــ
 أذ�ــان الطــالب، ومــن و�ــذه ا

ُ

�صائص  .)2012ا�راحشة،  (،)29، 2009اللولو، ( �ذه ا

 مـــن صــف إ�ـــ� الــصف الـــذي يليــھ ومـــن تتــدرج املفــا�يم العلميـــة بــصعو<uvا بطر-قـــة �رميــة .1
 .مرحلة إ�� مرحلة تلuÙا

 .يتضمن املفpوم العل�+ التعميم .2
�صائص .3 .لBل مفpوم عل�+ مجموعة من ا
 .نيتBو املفpوم العل�+ من جزأين �سم والداللة اللفظية .4
�×'ات السابقة للفرد .5 .املفا�يم ºعتمد ع"� ا
أســية، .6  فــالتنظيم 2فقـي يــدل ع"ــ� وجــود Pعــض ريـتم نظــم املفــا�يم �ــ
 تنظيمـات أفقيــة أو 

+hiي التنظيم الرأºعض الصفات فيأP 
��صائص املش)'كة ولكن نظرا الختالفpا  .ًا
نتتBو الكثMـ' مـن املفـا�يم بـدو و�ـ
 و<ـنفس 2سـلوب تتBـو القـيم والbـ+ تـنظم الـسلوك  .7 ن ن

 .اليومي
 .تتغM' املفا�يم من الSسيط إ�� املقعد ومن اa�سوس إ�� اa/رد .8
�×ـــ'ة فيمــــا يخ .9ىتلـــف مــــدلو املفpـــوم الواحــــد مـــن �ــــ�ص آلخـــر وذلــــك الخـــتالف مــــستو ا ل

 .بي«uم
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مــز  رو<نــاء ع"ــ� مــا ســبق ذكــره مــن خــصائص للمفpــوم يتــàá أن املفpــوم العل�ــ+ يتBــو مــن  ن ً

ـــراد املفpــــوم بخــــصائص مــــش)'كة تمMــــÊه عــــن غMــــ'ه مــــن املفــــا�يم  ـــة لفظيــــة، و¦ــــش)'ك جميــــع أفـ وداللـ
ــــسطو ، ومـــــن �نـــــا و�ـــــ
 الـ ـــر ــــن ى2خــ ر التاليـــــة وجـــــب إلقـــــاء الـــــضوء ع"ـــــ� تـــــص�يف املفـــــا�يم Pـــــ�h+ء مـ

  .التفصيل
  تص�يف املفا�يم

 'Mـذا الـصدد ~ــش� 
للمفـا�يم تـص�يفات عديـدة تختلـف بــاختالف الفلـسفة الbـ+ تقـوم علuÙــا و�ـ
، 2009البلو�h+، وأمبوسعيدي، ( -تو ن؛    :إ�� أنھ يمكن تص�يف املفا�يم 5التا�
) 2005ز

اك � رمستو Sد   :ى
اك مـــدلوال�uا عــــن طر-ـــق املالحظـــة باســــتخدام :  حـــسيةمفـــا�يم � رتلـــك املفــــا�يم الbـــ+ يمكـــن إد


 النبات،�قة  را�واس أو أدوات مساعدة لï�واس، مثل اa/موع ا/ذر والو   . ي
اك مــدلوال�uا عــن طر-ــق املالحظــة بــل ال بــد : مفــا�يم مجــردة � رتلــك املفــا�يم الbــ+ ال يمكــن إد

اكpــــا مــــن القيــــام Pعمليــــات عقليــــ �ليــــة، رإلدات ذ�نيــــة معينــــة مثــــل مفpــــوم انقــــسام ا رة وتــــصو
 .  الطفرة

  تكو�ن املفا�يم  �
  .املفا�يم الb+ ال يمكن اشتقاقpا: مفا�يم أولية �
 .ىتلك املفا�يم الb+ يمكن اشتقاقpا من مفا�يم أخر: مفا�يم مشتقة �
جة التعقيد �   :رد
  .�سيـة مثــل الـنبـات، ا�مـض و�ـى املفـا�يـم الº +bشتـق مـن املـدركـات ا:مفـا�يـم �سيطـة �
  . تلك املفا�يـم الº +bشتـق مـن املفا�يـم الSسيطـة مثـل الكثافـة، والسرعة:مفا�يم مركبـة �
-ـات:مفـا�يـم تص�يفيـة �   .ر تلك املفـا�يـم املشتقـة مـن خصائـص تص�يفيـة مثـل الفقـا
ــــة أو إجرائيــــــة � ــــ
 املفـا�يـــــــم املــــــشتقـة مــــــــن الع: مفا�يـــــــم عمليـــ ـ ــــل وXــ ــــــات أو oجــــــراءات مثــــ مليـ

 .التـرسيـب، التكـاثــر

~ستفيد البحث ا�ا�
 من تلك التص�يفات �ـ
 مراعـاة طبيعـة مفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـة 

 بBليــة ال)'بيــة؛ حيــث تقــدم لpــم املفــا�يم اa/ــردة مــن خــالل Nا لطــالب شــعبة البيولــوpــس¦ رعنــد تد

واملعينـات لتSـسيط املفـا�يم املركبـة واملعقـدة، وتـم التعليم املدمج واستخدام العديد من الوسـائل 
روضـع قائمــة محــددة بمفـا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة املتـضمنة بــاملقر املق)ــ'ح مـا ســاعد ع"ــ� التعــرف 

ضوح؛ لتنميuvا لدى الطالب، مع توفM' ب{ئة إلك)'ونية تفاعلية   . وع"� تلك املفا�يم بدقة و

  قطر تقو�م املفا�يم

ساليب الb+ يمكن من خاللpا �ستدالل ع"� ºعلم الطالب للمفا�يم توجد مجموعة من 2
-تو  �صpا ïي +bنالعلمية وال   : فيما ي"
) 81، 2001(ز

التميMـــÊ، "اك�ـــشـاف املفpــــوم العل�ـــ+ مــــن خــــالل تطبيــــق عمليـــات تBـــو-ن املفpـــوم العل�ـــ+ الـــثالث  •
  .التص�يف، التعميم

ة الطالب ع"� تحديد الداللة اللفظية للم •  .    فpوم العل�+رقد

 مواقف ºعليمية جديدة •� . تطبيق املفpوم العل�+ 

 الب{ئة وفق املفا�يم العلمية املتعلمة •� .         ºغM' املالحظات واملشا�دات أو 2شياء 
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 حل املشكالت •� .    استخدام املفpوم العل�+ 

 استدالالت أو ºعميمات أو فرضيات •� .استخدام املفpوم العل�+ 

قيد البحث ا�ا�
 من التعرف ع"ـ� طـر تنميـة املفـا�يم وºعلمpـا لـدى الطـالب PـشBل و¦ستف
قسليم من خالل استخدام الطر واملعينات التكنولوجية املالئمة لتعليمpا لpم، 5ال)'كÊM ع"� تقديم 
املفــا�يم اa/ــردة PــشBل محــسوس، باإلضــافة إ�ــ� �ســتعانة بالوســائل التعليميــة الbــ+ ºــساعد ع"ــ� 

  .رالعديد من �ذه املفا�يم من خالل املقر املق)'ح القائم ع"� التعليم املدمجتوضيح 

  صعو�ات ~علم مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wية

 
¦س العلوم إ�� وجود Pعض الصعو<ات �ـ 
 تد�اسات ال)'بو-ة  رºشM' نتائج 2بحاث والد ر
ـساطuvا : pا مـن حيـثºًعلم املفا�يم العلمية واك�ساußا نظرا لتفاوت املفا�يم العلمية نفـس أنوعpـا ̀و



 ºعلم املفا�يم العلمية نذكر ما ي"�-ة، : (وºعقيد�ا أو تجر-د�ا، ومن بMن الصعو<ات  ، 2017رأبو
�ولدة، 227، ؛ 23 -۲۲، ۲۰۱۷ي؛ العÊô وا   ).۷۹ -۷۸، ۲۰۲۰ىاملصر

طبيعـــــة املفpـــــوم العل�ـــــ+، و-تمثـــــل �ـــــ
 مـــــدى فpـــــم الطالـــــب للمفـــــا�يم العلميـــــة اa/ـــــردة أو  �
موسـوم، : ا�يم املعقدة أو املفـا�يم ذات املثـال الواحـد، كمـا �ـ
 مفـا�يماملف وا/ـMن، الكر

DNA. 

مة لتعلم املفا�يم العلمية ا/ديدة �   . زصعو<ة ºعلم املفا�يم العلمية السابقة الال

س الواحـــد ع"ـــ� مفـــا�يم علميـــة كثMـــ'ة، ممـــا يتطلـــب مـــن املـــتعلم جpـــدا كبMـــ'ا  � ًاحتـــواء الـــد ً ر
  .لتعلمpا

¦س ال تناسب ºعلم Pعض املفا�يم العلميةاستخدام ا �   .رملعلم لطرائق تد

تباط Pعض املفا�يم العلمية بحياة الطالب اليومية مما يز-د من ºعقد�ا �   . رقلة ا

، فالداللـة اللفظيـة لـبعض مفـا�يم  � رمفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية مجـردة وصـعبة التـصو
'Mز-^ية تحتاج إ�� توضيح وتفس/  .البيولوجيا ا

� �مة لتعلم مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية ا/ديدةنقص ا   .زلفية العلمية للمتعلم والال

تـداخل Pعـض مفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـة مــع Pعـضpا PـسSب وجـود خـصائص مــش)'كة،  �
ـــل مفــــــــا�يم  ـــاتMن RNA و DNAمثــــ مـــــ ــــوم والكر موســــ ــــدينات، الكر ــــــات والبM'ميــــ -نــ و، البيو و ر

ماتيد   .ووالكر

جة ºعقيد�اقلة وجود مصطï�ات عر<ية للمفا�ي �   .رم البيولوجيا ا/ز-^ية مما يز-د من د

ــــعف فpمpــــــم ملفــــــا�يم  � ــــب عليــــــھ ضــ ـــادي�+ ملعل�ــــــ+ العلــــــوم، ممــــــا ي)'تــ ضــــــعف oعــــــداد 52ـــ
ة ��يحة   .رالبيولوجيا ا/ز-^ية و<التا�
 عدم تمك«uم من تنميuvا لدى ملتعلمMن بصو

ة ع"� التـصو البـصر الـسليم ملفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^ � يضعف القد ر يـة و�عتمـاد ع"ـ� ر

 دو الفpم�ò فظ� . نا



فاعلية مقرر مقترح قائم على التعليم المدمج في تنمية مفاهيم علم األحياء 
  لدى طالب كلية التربية الجزيئي

 

  جمعة دمحم يعقوب عبداللطيف/ أ
  صالح صادق صديق/ د.أ 

 دمحم دمحم أحمد المقدم/ د 
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ب مـصطï�ا�uا  � 
 مع�§ املفpـوم فـبعض الطـالب يخلطـو بـMن املفـا�يم الbـ+ تتقـا��لط را ن
�لط بMن ا/ينوم وال×'وتيوم  .من الناحية اللفظية مثل ا

  التعليم املدمج: را�lو الثا�ي

�لـــيط، التعلـــي: للتعلـــيم املـــدمج مـــسميات عديـــدة م«uـــام املتمـــازج، التعلـــيم ال�/ـــMن، التعلـــيم ا
�تلفة مع التعليم oلك)'وeى aالھ اBا دمج كال من التعليم التقليدى بأشpع�§ 5لºالتعليم املؤلف، و

ً

بأنماطھ املتنوعة لÊMيد من فاعلية املوقف التعلي�ـ§ وفـرص التفاعـل �جتمـا�� باسـتخدام التقنيـة 
¦س دو التخ"
 عن الواقع التع 
 التد�نا�ديثة  
 غرفة الـصف، و-ـتم فيـھ ر�رلي�+ املعتاد وا�ضو 


 وoن)'نت�ò اسب�  .ال)'كÊM ع"� آليات �تصال ا�ديثة مثل ا

 مف{وم التعليم املدمج

ُ~عرف التعليم املدمج بأنھ إحـدى صـيغ التعلـيم أو الـتعلم الbـ+ ينـدمج فuÙـا التعلـيم oلك)'وeـي 

 إطار واحد، ح�يث توظف أدوات التعليم oلك)'وeي سواء املعتمدة مع التعليم الصفي التقليدي 

س، مثل معامل الكمبيوتر والصفوف الذكية و-لتقي املعلم  
 الدر�وع"� الكمبيوتر أو ع"� الشبكة 
، (ًمع الطالب وجpا لوجھ معظم 2حيان  ن-تو   ).173، 2005ز

�ــ
 حـــMن عرفـــھ الـــشرمان )32، 2015 (
 الـــدمج بـــMن بأنـــھ توظيـــف املـــستحدثات التكنولوجيـــة �ـــ
ي التعلــيم  ق�2ــداف واa�تــو ومــصادر وأeــشطة الــتعلم وطــر توصــيل املعلومــات مــن خــالل أســل̀و ى
¦س لBونـھ معلمـا  ًوجpا لوجھ والتعليم oلك)'وeي؛ إلحداث التفاعل بMن الطـالب وعـضو �يئـة التـد ر ً

  .ًومرشدا لpم من خالل املستحدثات oلك)'ونية املتنوعة

  �شأة التعليم املدمج

 و<ــــدأ إدخــــال E-Learningنع uíايــــة ال�ـــسعينات مــــن القـــر املا�ــــh+ ظpـــر التعلــــيم oلك)'وeـــي مـــ
¦س، وتحو-ل الفصو التقليدية إ�� فصو اف)'اضية  
 مجال التد�ة  لالتكنولوجيا املتطو ل ر  Virtualر

Classrooms +ـــــbعملي 
ــــھ �ـــــ ـــات �ـــــ
 مجـــــال التعلـــــيم oلك)'وeـــــي أكـــــدت فاعليتـ اســ ـــدة د ر، وأجر-ـــــت عــ
  ) Steve, 2001, 1(التعلم، وتوفM' وقت وجpد املعلمMن والطالب التعليم و

ر الوقـت بــدأت تظpــر جوانـب القــصو �ــ
 التعلـيم oلك)'وeــي، م«uــا ع"ـ� ســSيل املثــال  رومـع مــر و
نة بالتعليم التقليدي، باإلضافة إ�� أنھ يفتقد إ�� التفاعل eoساeي بMن املعلم  رأنھ ºعلم مBلف مقا

اءًواملتعلم وجpا لوجھ، ò وار واملناقشة وتبادل�ب ع"� ا ر وال ~ساعد الفرد ع"� التد   .ر

كمـــا أن �نـــاك مـــشكالت كثMـــ'ة م«uـــا غيـــاب التواصـــل �جتمـــا�
 املباشـــر بـــMن عناصـــر العمليــــة 
ات �تـصال �جتمـا�
 لـدى املتعلمـMن، كمـا أنـھ ال يناسـب طـالب  رالتعليمية مما يؤثر سلبا ع"ـ� مpـا ً

سـة الطـالب املرحلـة �بتدائيـة، ̀و اسـية وخاصـة تلـك الbـ+ تتطلـب مما ات الد رعـض املنـاéê واملقـر ر ر
ات العملية، و-تطلب ب�ية تحتية ذات تBلفة عالية  ، (رللمpا ن-تو   ). 168، 2005ز

ر كتطـو Blended Learningر5ل �ذه املشكالت 5انت من أسباب ظpو مفpوم التعليم املـدمج 
ـــــن ـــذا النــــــوع مـ ـــيم oلك)'وeــــــي، فpـــ  التعلــــــيم يجمــــــع بــــــMن التعلــــــيم oلك)'وeــــــي والتعلــــــيم طبيÝــــــ
 للتعلـــ


 التعليم oلك)'وeي وال التعليم التقليدي، إنھ مز-ج من التقليدي الصفي العادي فpو ºعليم ال يل
اسية 
 املعامل الد�
 الفصو العادية أو �رoثنMن معا، ~ستخدم PشBل وظيفي  ل ً.  



 

 جامعة األزهر
هرةكلية التربية بالقا  
 مجلة التربية

 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

585 

  :فلسفة التعليم املدمج

الbـ+ ) Behaviorism Theory(دمج ع"ـ� الـدمج بـMن النظر-ـة الـسلوكية تقوم فلسفة التعلـيم املـ
ن�uـــدف إ�ـــ� نقـــل املعلومـــات اa�ـــددة ســـلفا مـــن قبـــل املعلـــم إ�ـــ� املـــتعلم، و-Bـــو ��تمـــام بال�سلـــسل  ً

ات الفرعيـة و<ـMن النظر-ـة البنائيـة  والbـ+ ) Constructivism Theory(روالتتـاPع �ـ
 نقـل املعرفـة واملpـا
نن اك�ساب املعرفة يBو من خالل قيام املتعلم بنفسھ ع"� معا/ـة تلـك املعلومـات ىير أ��اußا أ

�ـــ
 إطــــار بنائــــھ املعر�ـــ
 وußــــذا ~عــــد التعلــــيم املـــدمج أحــــد املــــداخل التعليميـــة ا�ديثــــة القائمــــة ع"ــــ� 
اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات �ــ
 تــصميم مواقــف ºعليميــة جديــدة تز-ــد مــن اســ)'اتجيات الــتعلم 

إجمـاال . Learner centeredلواس)'اتجيات التعلم املتمركز حـو املـتعلم ) Active learning(ال�شط 
ً

ًالتعلــيم املــدمج يجمــع بــMن مMــÊات التعلــيم وجpــا لوجــھ والتعلــيم oلك)'وeــي، 2مــر الــذي يجعــل منــھ 

ق الفرديــة بــMن املتعلمــMن، ة ع"ــ� مراعــاة الفــر ومــدخال جيــدا لــصياغة ال×ــ'امج التعليميــة القــاد ر ً ً
 ومــن 

 ÊMعليم متمº 2015الشرمان، (ىناحية أخر تحقيق.(  

قـا فرديـة  ا�uم وأن �نـاك فر و-ؤسس التعليم املدمج فلسفتھ ع"� أن 2فراد مختلفو �ـ
 قـد
ً و ر ن

 
فيمـــا بيـــ«uم، وأن الـــتعلم حـــق لï/ميـــع وأن تحقيـــق ديموقراطيـــة الـــتعلم يكفـــل لBـــل مـــتعلم ا�ـــق �ـــ
+bالتعلم ق�ختيار من الطر و�س)'اتيجيات ال 
�اتھ وسرعتھ    .)Ibrahim, 2011(ر تناسب قد

جيـة الbـ+  �ارو¦س�ند التعليم املدمج إ�� النظر-ة البنائية؛ حيـث يتحـو ال)'كMـÊ مـن العوامـل ا ل
ســة، واملــن�é، و2قــران، لتتجــھ إ�ــ� العوامــل الداخليــة مــن  رتــؤثر �ــ
 ºعلــم الطــالب مثــل املعلــم، واملد

تھ ع"� التذكر، ومعا/ة يحيث ال)'كÊM ع"� ما يجر داخل ع رقل املتعلم مثل معرفتھ السابقة، وقد
  .املعلومات، ودافعيتھ للتعلم

  :متطلبات التعليم املدمج

  : للتعليم املدمج مجموعة من املتطلبات يمكن تJKيص{ا فيما ي( 

، و-ــــأºي �ــــ
 مقــــدمuvا تــــوافر الفــــرص للمعلــــم واملــــتعلم �ــــ
 اســــتخدام ا�واســــ{ب متطلبـــات تقنيــــة .1
قت 5افوشبBات ا   . وملعلومات اa�لية والعاملية بانتظام و

املعلـــــم، فpـــــو امل{ـــــسر واملوجـــــھ واملـــــ�/ع ومقـــــدم التغذيـــــة الراجعـــــة : ، وºـــــشملمتطلبـــــات �ـــــشر�ة .2
  .للمتعلمMن، والطالب، و�م الفئة املسuvدفة من التعليم املدمج

بوعـــة مثــــل ى، وºــــشBل محتـــو التعلــــيم املـــدمج، وتنقـــسم إ�ــــ� مـــواد ºعليميــــة مطاملـــواد التعليميـــة .3
ات ( -ر املطبوعـة و�ختبـا -بات، والتقـا سـية، والكت{بـات املـصاحبة، وكراسـات التـد رالكتب املد ر ر ر

قيــة وال�ــشرات ر، ومــواد ºعليميــة مرئيــة ومــسموعة مثــل الــصو الثابتــة واملتحركــة، ولقطــات )رالو
ض الفالش، واملواقع oلك)'ونية  ض التقديمية، وعر والفيديو، والعر  ).۳، ۲۰۱۰عبداملنعم، (و

 :تطلبات املعلم !  التعليم املدمجم


 التعليم املدمج ال ~ستغ�§ عنھ، ولكن دو املعلم ºغM' من 5ونھ ناقال �ا مpما  للمعلم دو
ً

ر ًر ً

ًللمعلومات إ�� 5ونھ مرشدا وموجpا؛ لذا وجب أن تتوافر فيھ مجموعة من املتطلبات؛ ليتمكن من  ً

، ( املـدمج، م«uــااملـسا�مة بفاعليــة �ـ
 نجــاح تطبيـق التعلــيم ، 2010؛ عبــداملنعم، ۳۰، ۲۰۱۳يالعمـر
177:(  
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 .يو�
 املعلم الفكر بأ�مية تطو-ر نظم التعليم �عتيادي .1
اسية .2 
 الصفوف الد�-ة وا��ة لديھ؛ لتفعيل التعليم املدمج  روجود ر  .ؤ
تھ ع"� التفاعل مع أساليب، وأنظمة التعليم املدمج .3   .رقد
¦س الفعال، .4 ات التد ّامتالكھ مpا ر تھ ع"� وتوظيفpار  .ر وقد
¦سھ عن طر-ق ا�اسب .5 ¦س التقليدى ثم تطبيق ما قام بتد ة ع"� التد رلديھ القد ر  . ر
ة ع"� البحث عن 5ل جديد ع"� oن)'نت .6  .رلديھ القد

  :متطلبات املتعلم !  التعليم املدمج


 التعليم املدمج محو العملية التعليمية، وعليھ تنصب جpود التطـو-ر، وتحـس�Mن راملتعلم 
2داء؛ ußــدف تنميتــھ مــن خــالل �ســتفادة مــن مBونــات، ومعطيــات الب{ئــة التعليميــة بجميــع أر5اuíــا 
 
ر تــــوافر جملــــة مــــن املتطلبــــات؛ ليBـــو عنــــصرا فــــاعال، ومــــؤثرا �ــــ ًلـــصا�ھ؛ لــــذا فإنــــھ مــــن الـــضر ًً

ن ي و
¦س القائمة ع"� �ذا النمط من التعليم، أ�مpا   :رمواقف التد

ك ول{س متلقيال بد أن ~شعر الطالب أنھ  .1  .رمشا
ب ع"� اa�ادثة ع×' شبكة oن)'نت .2  .ريجب أن يتد
ة .3   .ع"� التعامل مع ال×'يد oلك)'وeي رلديھ القد

 املصادر املعرفية oلك)'ونية، وoعتيادية .4�ات البحث    .رامتالكھ مpا
ات املـــشاركة الفاعلــــة؛ ليتحـــو مــــن متلــــق، إ�ـــ� شــــر-ك �ـــ
 املعرفــــة  .5 لامتالكـــھ مpــــا أحمــــد، (ر

2010 ،۱۷۸ ،   ).34 -۳۰، ۲۰۱۳ي؛ العمر

  :أ�داف التعليم املدمج

ـــاغم بــــــMن  ـــاليب التعلــــــيم الbـــــ+ تحقــــــق التـــــواز والتنـــ ن°uـــــدف التعلــــــيم املـــــدمج إ�ــــــ� اســـــتخدام أســـ
 
ن�س)'اتيجيات التعليمية الb+ ~ستخدمpا املعلمـو PـشBل خـاص لتحـسMن عمليـة ºعلـيم الطـالب �ـ

�تلفــــة، فـــالتعليم املــــدمaنــــة بــــالتعليم املراحـــل التعليميــــة ا رج يز-ــــد مـــن فعاليــــة وكفــــاءة التعلـــيم مقا
 (Anwar, et al, 2017).�2داف الكثM' من التقليدي، والذي يتم من خاللھ تحقيق 

�تلفــة للتعلــيم، وتحقيــق التBامــل بي«uــا، إذ أن التعلــيم aن 2ســاليب اMمــع بــ/كمــا °uــدف إ�ــ� ا
o 'املـدمج ال يتحقــق فقـط مــن خــالل تطبيـق املــواد ع×ـ 
ن)'نــت �ــ
 ب{ئـة التعلــيم التقليديـة؛ بــل ي�بــ


 جميع املراحل �ق الفردية بMن الطالب وتناس�uم  وإيجاد أeشطة وسائل ºعليمية متنوعة ترا�
 الفر
-ادة الدافعية نحو التعلم   
�اسية، مما ~سpم  زالد   ).Zare ,2018(ر

  :مم��ات التعليم املدمج

ــا يمكـــ«uم الــــتعلم بطر-قـــة فرديــــة للطـــالب فرصــــة الـــتعلم التعلـــيم املــــدمج ي�ـــيح  ًوجpــــا لوجـــھ كمــ

ـــان نظــــرا للفوائــــد الbــــ+ توفر�ــــا 2دوات  ًومجتمــــع الــــتعلم يمكــــن أن يتفاعــــل �ــــ
 أي وقــــت و�ــــ
 أي مBـ

ـــدا للتكنولوجيــــا والتفاعــــل  ـــة مثــــل ا�اســــوب، و-قــــدم التعلــــيم املــــدمج مز-جــــا جيـ ًالتعليميــــة ا�ديثـ ً

�×'ة ا/يدة  ليمية داعمةاملباشر بMن اa�اضر واملتعلم ليعطي تجر<ة ºعïل(Garrison, & Kanuak, 
2004, 95- 105) .  


 املزج بMن التعليم الصفي والتعليم oلك)'وeي؛ لتحقيـق نـوع كما �~سpم التعليم املدمج 

 تBلفة إعـداد ال×ـ'امج التعليميـة، ممـا ~ـساعد �ـ
 تقليـل التBلفـة املاديـة لتلـك ال×ـ'امج؛ �نمن التواز 



 

 جامعة األزهر
هرةكلية التربية بالقا  
 مجلة التربية

 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد
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نلبـــاحثMن عنــد تـــصميم ب{ئــة التعلـــيم املــدمج بـــأن يBــو �نـــاك تــواز �ـــ
 تـــصميم لpــذا يوËـــP +hعــض ا ن

 الب{ئة الصفية، و% 50املواد التعليمية ع"� شBل �ىأخر تتـضمن % 50ًتمثل أeشطة وجpا لوجھ 

-د، (e2شطة oلك)'ونية من خالل oن)'نت    ).2011زأبو

  :عوامل نجاح التعليم املدمج

ن اسـة الـشكعة وآخـر وتحـدد د عـدة عوامـل يمكـن أن ºـسpم �ـ
 نجـاح التعلـيم املـدمج ) 2016 (ر

 باختصارXو:  

شاد .1 oا: رالتواصل وpيحتاج +bزة واملعدات وال×'مجيات الpعرف التمعلم نوع 2ج~ §bح.  

  .العمل التعاوeي ع"� شBل فر-ق .2

�الق .3س بنفسھ من خالل شبكة oن)'نت: �º/يع العمل امل�uر ا   .رفالفرد يمكن أن يد

ات املرنة� .4   .للï�صو ع"� املعلومات وoجابة عن ال�ساؤالت: رختيا

ـــار الــــــدمج املناســـــب .5 التعلــــــيم ع"ـــــ� الــــــشبكة، العمـــــل الفــــــردي، : إشـــــراك الطـــــالب �ــــــ
 اختيــ
  .�ستماع ملعلم تقليدي، القراءة من مطبوعة ال×'يد oلك)'وeي، حسب تفضيالتھ

عضpم البعضال بد من �º/يع الطالب ع"� التواصل الشبBي : التواصل .6   .بMن الطالب ̀و


 صو متعددة: التكرار .7�  .ر~سمح للمشاركMن بتلقي الرسالة الواحدة من مصادر مختلفة 

ر   بنــاء ع"ــ� مــا تقـــدم، تــم إعــداد مقــر مق)ـــ'ح قــائم ع"ــ� التعلــيم املـــدمج لتنميــة مفــا�يم البيولوجيـــا  ً


 بكيلة ال)'بية بNعة شعبة البيولوPز-^ية لدى طالب الفرقة الرا/�را   .زنMن بالقا�رة جامعة 2

  :إجراءات البحث

أوال
ً

اسات  :من�E البحث:  
 البحث ا�ا�
 املن�é الوصفي التحلي"
؛ ملàØ وتحليل الد�راستخدم 
ــــث، كــــــذلك  يالـــــسابقة و2دبيـــــات ذات الــــــصلة بموضـــــوع البحــــــث إلعـــــداد oطـــــار النظــــــر وأداة البحـ

ــــh§ وطبيعـــــة ااســـــتخدم املــــــن�é شـــــبھ التجر-�ــــــ+ ــــتخدام تــــــصميم لبحــــــث ا�ـــــا�
،  الـــــذي يتما�ــ ــــع اسـ مــ
رلقيـــاس فاعليـــة املقـــر املق)ـــ'ح اa/مـــوعتMن التجر-Sيـــة والـــضابطة ذي التطبيقـــMن القب"ـــ
 والبعـــدي؛ 


 بBلية Nز-^ية لدى طالب شعبة البيولو/
 تنمية مفا�يم البيولوجيا ا�القائم ع"� التعليم املدمج 
  .لبحثلال)'بية، و-و�à ا/دو التا�
 التصميم التجر-�+ ل

  )2(لجدو 

  التصميم التجر��� للبحث

 التطبيق القب"
 عينة البحث املعا/ة التجر-Sية التطبيق البعدي

¦س بالتعليم املدمج اختبار مفا�يم  اa/موعة التجر-Sية رالتد
البيولوجيا 

¦س بالطر-قة املعتادة  ا/ز-^ية   اa/موعة الضابطة  رالتد

اختبار مفا�يم 
البيولوجيا 

  ا/ز-^ية
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مـــن طـــالب الفرقـــة ) التجر-Sيـــة، والـــضابطة: اa/مـــوعتMن(تـــم اختيـــار عينـــة البحـــث  :العينـــة: ًثانيـــا
 +hــiا 
 بBليــة ال)'بيــة �ـ
 العــام الدNعـة شــعبة البيولــوPف )م2021-2020(رالرا و؛ وذلــك لتــوافر الظــر

ل ًطالبـــا إ�ـــ� مجمـــوعتMن، 5ـــ) 60(املناســـبة لتطبيـــق البحـــث، وقـــد تـــم تقـــسيم عينـــة البحـــث وعـــدد�ا 
  .ًطالبا) 30(مجموعة مBونة من 

ثالثا
ً

  تحديد قائمة مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wية: 


 بBلية ال)'بية Nز-^ية لدى طالب شعبة البيولو/س�Ý البحث إ�� تنمية مفا�يم البيولوجيا ا
ر تحديـــد  �ــر مــن خــالل مقــر مق)ــ'ح قــائم ع"ـــ� التعلــيم املــدمج؛ ولpــذا 5ــان مــن الــضر يجامعــة 2 و ر ز

�طوات òتية وقد تم ذلك وفق ا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية،قائمة بمف :ا

   ال{دف من تحديد القائمة-أ 

�ـدف إعـداد القائمـة إ�ــ� تحديـد     
َ َ م تنميuvـا لـدى طــالب مفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يــة،َ ز الـال

�ـر، وتـم وضـع الداللـة اللفظيـة أمـام 5ـل مفpـوم مـن �ـذه 
 بBليـة ال)'بيـة جامعـة 2Nزشعبة البيولو 

 مجملpا مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية للمقر املق)'ح�  .راملفا�يم، والº +bشBل 

   تحديد مصادر بناء القائمة–ب 


 تحديد قائمة � 
  : ع"� املصادر التاليةمفا�يم البيولوجيا ا/ز-^يةاعتمد البحث ا�ا�

اسات السابقة املتعلقة  -   .بمفا�يم البيولوجيا ا/ز-^يةر2دبيات والد

 . مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية وخصائصpا وحاجات الطالبطبيعة - 


 مجال  - ��×'اء واملتخصصMن آء ا   .البيولوجيا ا/ز-^يةرأ

��ا �ولية–ج    ر وضع القائمة !  صو

تم تحديد قائمة أولية ملفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـة، مBونـة مـن عـدد مـن املفـا�يم، وتـم وضـع 

 القائمــــة، وقــــد اســــتخدم �ــــ
 القائمــــة مقيــــاس تقــــدير ثنــــاóي الداللـــة اللفظيــــة لBــــل مفpــــوم أمامــــھ �ــــ

للـسؤال عـن مـدى مناسـبة املفpـوم، وإتاحـة الفرصـة للمحكـم؛ إلضـافة مـا )  غMـ' مناسـب–مناسب (
َّ ُ

ة  �اصــة بالبيولوجيــا ا/ز-^يــة بالعبــاريــراه مناســبا مــن املفــا�يم؛ حيــث أتبعــت مجموعــة املفــا�يم ا َ
ِ

ُ ً

ن إضــ: التاليــة ومفــا�يم أخــر تــر افuvا، وكــذلك إتاحــة الفرصــة للمحكــم لتعــديل الــصياغة العلميــة ى
َّ ُ

  .واللغو-ة للمفpوم

   التأكد من صالحية القائمة-د 

�uا 2ولية، تم عرضـpا ع"ـ� مجموعـة مـن اa�كمـMن املتخصـصMن 
 صو�Pعد إعداد القائمة 
َّ ُ

�ـ
  ر

 بBليــــة العلــــوم،Nالبيولــــو 
¦س العلــــوم، و`عــــض املتخصــــصMن �ــــ راملنــــاéê وطــــر تــــد وقــــد تــــم وضــــع  ق

و�
 فuÙا أن تBو وا��ة للمستجيب نمجموعة من التعليمات، شملت الpدف من القائمة، و  .ُر

ة ال��ائية للقائمة-ه   ر تحديد الصو

�aاء ا مـة، و�ـ
 ضـوء مـا أسـفرت عنـھ آ Pعـد إجـراء التعـديالت الال
ُ

ر كمـMن، أصـبحت القائمـة �ـ
 ز
َّ

�uا ال«uائية، وقد تم oفادة من تحديد قائمة    : فيما ي"
مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^يةرصو
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ًإعادة صياغة محتو املقر املق)'ح وفقا  • ر   .ملفا�يم البيولوجيا ا/ز-^يةى


 املقر املق)'ح •� .رإعداد كتاب الطالب 

¦س املقر املق)'ح • 
 تد�رإعداد دليل للمحاضر    .ر

 .إعداد اختبار مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية •

ًا�عا   :رإعداد املقر املق��ح: ر


 البيولوجيا ا/ز-^ية قائم ع"� التعليم املدمج لتنمية مفا�يم البيو/يا �رتم بناء مقر مق)'ح 
�طـــــوات ـــ
 ا ـــ+ تـــــم تحديـــــد�ا �ــ ا/ز-^يــــة، وتـــــم �ســـــتعانة بقائمـــــة مفـــــا�يم البيولوجيـــــا ا/ز-^يــــة الbــ

�طوات التاليةالسابقة،  :ر ولبناء املقر املق)'ح تم اتباع ا


 البيولوجيا ا/ز-^ية(رتحديد أ�داف املقر املق)'ح � :من خالل ما ي"
) مقدمة 


�2ـداف املعرفيـة، و�2ـداف الوجدانيـة، : رتحديد أ�داف املقـر املق)ـ'ح وتـضمن ثالثـة مجـاالت Xـ
-ة  .رو�2داف املpا


 بBليــــة ال)'بيــــة، ربنــــاء إطــــار للمقــــر املق)ــــ'ح �ــــNـــالب شــــعبة البيولــــو 
 البيولوجيــــا ا/ز-^يــــة لطـ
`عة محاضرات روتضمنت موضوعات املقر املق)'ح ثالث وحدات بBل وحدة أ   .ر

¦س :  اســ)'اتيجيات التعلــيم والــتعلم- رتنوعــت اســ)'اتيجيات التعلــيم والــتعلم الbــ+ اســتخدمت �ــ
 تــد
نة، ع"ـ� أن تBــو �سـ)'اتيجيات مناســبة أل�ــداف راملقـر املق)ــ'ح لتحقيـق �2ــداف التعليميـة املرجــو

ق الفرديــــة بـــMن الطـــالب، وºـــسمح بالتعــــاو والعمـــل ا/مـــا�
، وتركـــز ع"ــــ�  ، وترا�ـــ
 الفـــر نللمحتـــو وى

 العملية التعليمية� .eشاط املتعلم وفاعليتة 

 وقــد اعتمــد البحــث ا�ــا�
 ع"ــ� مجموعــة مــن �ســ)'اتيجيات الbــ+ تناســب طبيعــة البيولوجيــا 
  .التعلم التعاوeي، ا�وار واملناقشة، العصف الذ��+، العرض العم"�، اa�اضرة: ^ية وم«uاا/ز-

رلتحقيـق أ�ــداف املقـر املق)ــ'ح، وتــم مراعـاة مــا ي"ـ
 عنــد إعـداد أeــشطة املقــر :  e2ـشطة التعليميــة- ر
، وتنـوع e2ـشطة التعليميـة وتBاملpـا: املق)'ح رمناسـبة e2ـشطة التعليميـة a�تـو املقـر ، وأن ترا�ـ
 ى

سـة التفكMـ' وتن�ـ+  ق الفردية بMن الطالب، كمـا ºـ�/ع e2ـشطة ع"ـ� مما رe2شطة التعليمية الفر و
  .مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية


 املقر املق)'ح-�يقصد ußا 5ل ما ~ستخدمھ اa�اضر أثناء : ر الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم 
ًر-ة وأجpزة وأدوات تز-ـد املقـر املق)ـ'ح وضـوحا وºـساعد �ـ
 اa�اضرة من مواد ºعليمية سمعية و<ص ر

رتحقيــــق �2ــــداف التعليميــــة، وتمثلــــت الوســــائل التعليميــــة الbــــ+ تــــضم«uا املقــــر املق)ــــ'ح �ــــ
 الــــصو  ر
+hiل أساBشP لوالبطاقات والفيديو�ات، واللوحات واستخدام فصو جو التعليمية   .ل

  :رائل التعليمية للمقر املق)'حروقد تم مراعاة 2مو التالية عند تحديد الوس

 .مناسبة الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم لتحقيق نواتج التعلم املسuvدفة �
رمناسبة الوسيلة a�تو املقر املق)'ح �  .ى
ات واستعدادات وميو الطالب � لمالئمة الوسيلة التعليمية لقد  .ر

 استخدام الوسائل التعليمية بما ي�ناسب وأ�داف وط ��  .بيعة 5ل محاضرةالتنوع 



فاعلية مقرر مقترح قائم على التعليم المدمج في تنمية مفاهيم علم األحياء 
  لدى طالب كلية التربية الجزيئي
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 تقو-م املقر املق)'ح: ر أساليب التقو-م للمقر املق)'ح-� 
  :رتم مراعاة ما ي"

 .لأن ت�سم أساليب التقو-م باملوضوعية والشمو والتنوع �
ق الفردية بMن الطالب �  .ويرا�
 التقو-م الفر
-ة �  .رشمولية أساليب التقو-م /ميع جوانب التعلم املعرفية والوجدانية واملpا

تھ :رلتجر�ــــة \ســــتطالعية للمقـــــر املق�ــــ�حا ـــ'ح �ــــ
 صـــــو ر Pعــــد �نuvـــــاء مــــن إعــــداد املقـــــر املق)ـ ر
اa�كمــــMن 2وليــــة، تــــم عرضــــھ ع"ــــ� مجموعــــة مــــن 

َّ ُ
¦س بBليــــة ال)'بيــــة و5ليــــة  رمــــن أعــــضاء �يئــــة التــــد
 +hـــiا ¦س Pعـــض موضـــوعات املقــر املق)ـــ'ح �ـــ
 الفــصل 2و مـــن العـــام الد رالعلــوم، وذلـــك قبـــل تــد لر ر

اء 2020-2021 فقــــا آل ـــضعف والقـــــصو بموضــــوعات املقـــــر و رم، ملعرفــــة مـــــواطن الـ ً و ر اa�كمـــــMن ر
َّ ُ

تـــــم 
تھ ال«uائية جا�زا للتطبيق ع"� عينة البحث 
 صو�مة ليصبح املقر املق)'ح  ًإجراء التعديالت الال ر ر   .ز

  اختبار مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wية: أداة البحث: ًخامسا

و-مكـــن ) مـــن إعـــداد الباحـــث(مفـــا�يم البيولوجيـــا ا/ز-^يـــة تبـــار للتحقـــق مـــن فـــرض البحـــث اســـتخدم اخ    

  :لتناو تلك 2داة ع"� النحو التا�

  .إعداد اختبار مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wية

و�ـ
 أن تBـو  تـم إعـداد �ـذا �ختبـار؛ لقيـاس نمـدى تحـصيل الطـالب ملفـا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـة، و ُر
�طــأ و�ختيــار مــن متعـددالــص(أسـئلة �ختبــار موضــوعية مــن نـوع ل؛ ألuíــا تتــصف بالــشمو وتتمتــع )واب وا


 وقت الت��يح�جة عالية من الصدق والثبات، و�قتصاد    .ربد

  :مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wيةوقد تم اتباع ا�Jطوات �تية !  إعداد اختبار 

   تحديد ال{دف من اختبار مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wية-أ 


 إ�ــ� قيــاس مــدى تحــصيل  البيولوجيــا ا/ز-^يــة �ــدف اختبــار مفــا�يمNطــالب شــعبة البيولــو
�ـــر اســـة املقـــر ملفــا�يم البيولوجيـــا ا/ز-^يـــة ) عينـــة البحـــث( زبBليــة ال)'بيـــة جامعـــة 2 رمـــن خـــالل د ر


 البيولوجيا ا/ز-^ية(املق)'ح �  ).مقدمة 

   تحديد مصادر بناء اختبار مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wية–ب 

 ليــتم مفــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة؛"ــ� Pعــض املــصادر للمــساعدة �ــ
 بنــاء اختبــار تــم �طــالع ع

��ر، واملتمثلة  
 بBلية ال)'بية بنMن بالقا�رة جامعة 2Nزتطبيقھ ع"� طالب شعبة البيولو:  

اسات السابقة الb+ تناولت  •   .مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^يةرالد
ات وامل • 
 بناء �ختبا� .قاي{سرالكتابات املتخصصة 
 .قائمة مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية الb+ أعد�ا الباحث •
�رراملقر املق)'ح • 
 بBلية ال)'بية جامعة 2Nز لطالب شعبة البيولو.  


 أن ~شمل �ختبار جميع موضوعات املقر املق)'ح � روقد ر و 
 البيولوجيا ا/ز-^ية(ُ�) مقدمة 

 بBلية ال)'بيـة �ختبار موضع البحث ا�ا�
، كما تم مراعاة مناسبة أسئلة Nلطالب شعبة البيولو

�ر   .ن، وأن تBو خالية من الصعو<ة والتعقيدزجامعة 2
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تھ �ولية-ج    ر إعداد \ختبار !  صو

تھ 2وليـــة مBـــو مـــن  نتـــم إعـــداد �ختبـــار �ـــ
 صـــو ســـؤ� مـــن نـــوع 2ســـئلة املوضـــوعية ) 60(ر
ً

الـــصواب (
�طـأ و�ختيـار مـن متعــددو�ـ
 أن ،)وا `عـة بـدائل ع"ــ� ر و ريBـو عــدد البـدائل �ـ
 أســئلة �ختيـار مـن متعــدد أ ن

قــــة إجابــــة  2قــــل ألن ذلــــك يقلــــل مــــن أثــــر التخمــــMن عنــــد oجابــــة، ــئلة �ختبــــار �ــــ
 و ريجيــــب الطالــــب عــــن أســ
ـــpلة  ـــر املق)ـــــ'ح، وســـ ــــة بمحتــــــو املقــ ــــئلة �ختبـــــار مرتبطـ ــــو أســ ـــ� أن تBـ ـــن كراســـــة 2ســــــئلة، ع"ــ رمنفـــــصلة عــ ى ن


 مستو و`سيطة، وخالية من�
 بBلية ال)'بيةى التعقيد، وNطالب شعبة البيولو.  

   ~عليمات \ختبار-د 


 الصفحة 2و�� من كراسـة أسـئلة ��اصة باختبار مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية وضعت التعليمات ا

 أن تBو وا��ة، ومباشرة، وممثلة للمجال املسuvدف قياسھ� ن�ختبار، وقد ر و ُ.  

تھ �ولية ع() ا�lكم�ن  عرض \ختبار -ه  !  صو
َّ ُ

  ر

¦س،  رتــــم عــــرض �ختبــــار ع"ــــ� مجموعــــة مــــن اa�كمــــMن املتخصــــصMن �ــــ
 املنــــاéê وطــــر التــــد ق َّ ُ


 بBلية العلوم؛ للتحقق من صالحية أسئلة �ختبار وتحديد مدى Nالبيولو 
�عض املتخصصMن  ̀و
�ــــــر ـــــة جامعــــــة 2 
 بBليــــــة ال)'بيـNتھ لطــــــالب شــــــعبة البيولــــــوSوط، زمناســــــ

ُ
ــــديم  لــــــب مــــــن اa�كمــــــMن تقــ

َّ ُ

ا يBـــــو مناســـــبا، و5ـــــان ـــديل، أو دمـــــج مــــ ًاق)'احــــا�uم مـــــن إضـــــافة، أو حـــــذف، أو ºعــ اء  ن ò عـــــضP ـــــمpرل

 �عتبار�واملق)'حات، الb+ أخذت 

َ
ِ

ُ
.  

ـــا�uم، أصــــبح  فــــق مــــا تــــضمنتھ مالحظــــا�uم ومق)'حـ اء اa�كمــــMن، و عــــد التعــــديل �ــــ
 ضــــوء آ و̀و
َّ ُ

ر
تھ ال«uائيةية مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^اختبار  
 صو�ًسؤ�، صـا�ا للتطبيـق ع"ـ� ) 60(ًمBونا من  ر ً

  . طالب العينة �ستطالعية

   التجر�ة \ستطالعية لالختبار-و


 مــن ًطالبــا ) 25(تــم تطبيــق �ختبــار ع"ــ� عينــة اســتطالعية مBونــة مــن Nطــالب شــعبة البيولــو
�ـر، اiــh+ لو مــن العـام�ــ
 الفـصل 2 زبBليـة ال)'بيـة بنــMن بالقـا�رة جامعــة 2  ،)م2021/ 2020(ر الد


 النقاط التالية�  :و5انت أ�داف تطبيق �ختبار ع"� العينة �ستطالعية محددة 

مـــــــن �ختبار •  .زتحديد 

  .حساب ثبات وصدق �ختبار •

  .حساب معامل السpولة والصعو<ة ملفردات �ختبار •

• ÊMحساب معامالت التمي. 

• u»تھ ال 
 صو�  .ائيةروضع �ختبار 

  تحديد الزمن

�ــساب الــزمن املطلــوب لإلجابــة عــن أســئلة �ختبـــار، تــم حــساب الــزمن الــذي اســتغرقھ 5ـــل 
منــة /ميــع الطــالب، وقــسمuvا ع"ــ� عــدد الطــالب، وتو�ــà املعادلــة  زطالــب، ثــم حــساب متوســط 2

م لإلجابة عن أسئلة �ختبار   :زالتالية الزمن الال
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منة الط   1726  الب زمجموع أ
   =  �ختبارزمن 

   الطالبعدد
=  

25  
  ً دقيقة تقر-با70  =

  .دقيقة) 70(يتàá من املعادلة السابقة أن الزمن املطلوب لإلجابة عن أسئلة �ختبار �و 

جات \ختبار   رحساب ثبات د

جات �ختبار أن �ختبار ~عطي نفس النتائج إذا تم استخدامھ أك	' مـن مـرة  ريقصد ب!بات د
ـــر جـــــات وتحــــت نفــــس الظــ ف مماثلـــــة، وتوجــــد العديـــــد مــــن الطــــر �ـــــساب ثبــــات د رف، أو �ــــ
 ظــــر ق و
  :�ختبار والb+ م«uا

  : التجزئة النصفية-أ

ات م«uا راستخدم �ساب الثبات التجزئة النصفية العتبا
ُ

:  

  . صعو<ة توافر الصيغ املتBافئة لالختبار-

سؤ�) 30( احتواء �ختبار ع"� أك	' من -
ً

.  

  .طالب إلعادة تطبيق �ختبار علuÙم مرة ثانية ºعذر وجود نفس ال-


 الف)ـ'ة بـMن تطبيـق �ختبـار وإعـادة تطبيقـھ، وقـد تـم -�ف الb+ قد ت�شأ  و صعو<ة ضبط الظر
  :تجزئة بنود �ختبار إ�� جزئMن

قام الفردية : ل2و   .59..... .......، 5، 3، 1ريضم البنود ذات 2

قام الز: الثاeي   .60........... ، 6، 4، 2وجية ريضم البنود ذات 2

نـــــة بي«uمـــــا، وقـــــد  ـــMن �ـــــ
 �ختبــــار و<ـــــذلك يمكـــــن املقا جتــ رو<التــــا�
 يحـــــصل الطالـــــب ع"ـــــ� د ر
 Statistical Package for Social Sciences اسـتخدم برنـامج ا�ـزم oحـصائية للعلـوم �جتماعيـة

)SPSS V.22(اuÙتم الوصو إل +bالنتائج ال 
ل، و-و�à ا/دو التا�   :ل

  )3(لجدو 

  معامالت ثبات اختبار مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية

  معامل الثبات عن طر-ق التجزئة النصفية
  بنود �ختبار

نباخ ان–معامل سي×'مان   ومعامل الفا كر   و بر

  0,773  لفردية

جية   0,741  والز
0,791  

جات : يتàá ما ي"
) 3(لمن ا/دو  قام الفردية  لألسئلة ذات�ختبارربلغت قيمة ثبات د ر 2
نبــــاخ  جـــات )0.773(وحـــسب معامــــل ألفـــا كر  لألســــئلة ذات �ختبــــارر، �ـــ
 حــــMن بلغــــت قيمـــة ثبــــات د

نبـــاخ  جيـــة حـــسب معامـــل ألفـــا كر قـــام الز و2 و تبـــاط بـــMن نـــصفي ، و)0.741(ر ر<لغـــت قيمـــة معامـــل �
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��يح أثـــر التجزئـــة النـــصفية بمعادلـــة ســـبM'مان  ان -�ختبـــار Pعـــد تـــ M' �ـــذا إ�ـــ� ، و¦ـــش)0,791(و بـــر

 �ذا البحث�  .إمBانية استخدام �ذا �ختبار 5أداة موثوقة للقياس 

دسو-ب  �¥شا ن طر�قة كيودر و ر   ر

دسو  -�ـــــشا ـــودر و نحيــــث تـــــم اســـــتخدام معادلــــة كيــ ر ؛ لBوuíـــــا أك	ـــــ' مناســـــبة )KR20الــــصيغة (ر
�طأ وأسئلة �ختيار من متعدد، كما أuíا تتغلب ع"� مشBلة التجزئة النـصفية ألسئلة الصواب وا

ـــذه الطر-قــــة  ـــل الثبــــات ußـ الbــــ+ تتطلــــب أن ينقــــسم �ختبــــار إ�ــــ� جــــزئيMن عــــشوائيMن، وقــــد بلــــغ معامـ
جـــات �ختبـــار ذات ثبـــات عـــال، ممـــا ~ع�ـــ+ �طمئنـــان إ�ـــ� اســـتخدامھ )0.839( ر، ممـــا ~ـــشM' إ�ـــ� أن د


 �ذا البحث�  .5أداة للقياس 

  : \~ساق الداخ( -جـ

 العينــة �ســتطالعية وذلــك �ــساب �ºــساق الــداخ"
 عــن طر-ــق     تـم تطبيــق �ختبــار ع"ــ� طــالب
جــات 5ـــل  تبـــاط باســتخدام معادلـــة بM'ســو بـــMن د رحــساب معــامالت �  �ختبـــار أســئلة مـــن ســؤالنر

جة الBليـة لالختبـار، وذلـك بواسـطة برنـامج التحليـل oحـصاóي   كمـا �ـو مو�ـSPSS V. 22” à“روالد
 . لبا/دو

  )4(لجدو 

ت جـــة الBليـــة اختبـــار مفـــا�يم البيولوجيـــا ا/ز-^يـــةبـــاط 5ـــل ســـؤال مـــن أســـئلة رقـــيم معـــامالت ا ر بالد
  لالختبار

تباط  السؤال تباط  السؤال  رمعامل � تباط  السؤال  رمعامل �   رمعامل �

1  0,781**  21  0,411*  41  0,487*  

2  0,455*  22  0,633** 42  0,512*  

3  0,399*  23  0,477** 43  0,723**  

4  0,732**  24  0,501* 44  0,501*  

5  0,507*  25  0,402*  45  0,424*  

6  0,406*  26  0,522*  46  0,501*  

7  0,752**  27  0,875**  47  0,424*  

8  0,803*  28  0,623**  48  0,823*  

9  0,710**  29  0,875**  49  0,651  

10  0,623**  30  0,710**  50  0,731**  

11  0,478*  31  0,875**  51  0,703**  

12  0,831**  32  0,677**  52  0,871**  

13  0,398*  33  0,532*  53  0,512*  
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تباط  السؤال تباط  السؤال  رمعامل � تباط  السؤال  رمعامل �   رمعامل �

14  0,501*  34  0,623**  54  0,633**  

15  0,803**  35  0,611**  55  0,478*  

16  0,523*  36  0,803**  56  0,775**  

17  0,822**  37  0,776**  57  0,835**  

18  0,465*  38  0,399*  58  0,521*  

19  0,751**  39  0,507*  59  0,502*  

20  0,745**  40  0,875**  60  0,817**  

  0,01ىإª) مستو داللة ** ~ش�� 

  0,05ىإª) مستو داللة * و~ش�� 

جة الBلية لالختبار دالة إحصائيا ) 4(ليتàá من ا/دو  تباط البنود بالد ًأن قيم معامالت ا ر ر
جـة الBليـة لالختبـار، ممـا 0,01 أو 0,05ىعند مستو  جـات 5ـل بنـد والد ر أي أنھ يوجد اºـساق بـMن د ر

 'Mجة عالية من الصدق~ش   .رإ�� أن �ختبار يتمتع بد

  حساب معامل الس{ولة والصعو�ة ملفردات \ختبار

Pعد تطبيق �ختبار ع"� طالب العينة �ستطالعية تم حساب معامالت السpولة والصعو<ة، 
و<تطبيــــق معادلــــة معامــــل الــــسpولة وجــــد أن معــــامالت الــــسpولة ألســــئلة �ختبــــار قــــد تراوحــــت بــــMن 


 القياس والتقو-م)0.70 – 0.30(�ه املتخصصو  
 معامالت مقبولة حسبما يقرXن، و   .ر

ولم تزد عن ) 0,30(ُو<تطبيق معادلة معامل الصعو<ة وجد أن معامالت الصعو<ة لم تقل عن 

 القياس والتقو-م) 0,70(�ه املتخصصو  
 معامالت مقبولة حسبما يقرXنو  .ر

   حساب معامالت التمي��

�طوات التاليةتم حساب معامال  :ت التميÊM لBل سؤال من أسئلة �ختبار باتباع ا

اق  � ��يحة للــسؤال الواحــد �ــ
 اa/موعــة العليــا الbــ+ تــضم أو رحــساب عــدد oجابــات الــ
جات �ــ
 �ختبــار كBـل، وقــد مثلــوا   %)28(رإجابـات الطــالب الــذين حـصلوا ع"ــ� أع"ــ� الـد

  .من طالب التجر<ة �ستطالعية

اق حــساب عــدد oجابــ � ��يحة للــسؤال الواحــد �ــ
 اa/موعــة الــدنيا الbــ+ تــضم أو رات الــ

 �ختبار كBل، وقد مثلوا �جات  من %) 28(رإجابات الطالب الذين حصلوا ع"� أقل الد

 .طالب التجر<ة �ستطالعية

تفـــع عـــن تلـــك القيمـــة 5ـــان أفـــضل، ) 0.30(لومعامـــل التميMـــÊ املقبـــو ال يقـــل عـــن  � رو5لمـــا ا

 ºعت×' معامالت تميÊM مقبولة)0,80 -0,35(لتميÊM بMن وتراوحت معامالت اXو ،.   
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  ت¬lيح \ختبار

��يح، وصـــــفر  جــــة واحــــدة لالختيــــار الــــ ـــع نمــــوذج لتــــ��يح �ختبــــار، وتــــم تحديــــد د رتــــم وضـ
جـة ال«uائيـة لرصـد  �طأ، ولإلجابة بـأك	' مـن اختيـار، كـذلك لإلجابـة امل)'وكـة، و5انـت الدرلالختيار ا

جة، وتم ت��يح �ختبار باستخدام مفتاح الت��يح ) 60(بيولوجيا ا/ز-^ية مفا�يم الاختبار  د
ً

ر
  .املثقب

  التأكد من وضوح التعليمات

ا�uم؛  
 oجابة عن 2سئلة للرد عن استفسا�رتم توضيح ºعليمات �ختبار للطالب قبل البدء 
  .5ي ي�س�§ لpم oجابة بطر-قة سليمة

ة ال��ائية لالختبار   رالصو

تھ Pعـد � رنuvـاء مـن خطـوات إعـداد �ختبـار، والوثــو بمـدى صـدقھ وثباتـھ، أصـبح �ختبـار �ـ
 صــو ق
ســؤ�) 60(نال«uائيــة، يتBــو مــن 

ً
ة ع"ــ� قيــاس مفـــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة لــدى طـــالب  ر، ولـــھ القــد

ـــر،  �ــ 
 بBليــــة ال)'بيــــة جامعــــة 2Nــــدو زشــــعبة البيولــــو/ـــفات ) 5(لوا مفـــــا�يم اختبــــار يو�ــــà مواصـ
  .ولوجيا ا/ز-^يةالبي

  ) 5(لجدو 

  مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^يةاختبار مواصفات 

  املستو-ات املعرفية الb+ يق{سpا �ختبار
 �2داف / الوحدات

  تطبيق  فpم  تذكر

عدد 
  2سئلة

ال�سبة 
  املئو-ة

ا�مض 
ي   والنو

1 ،4 ،10 ،14 ،
19 ،21 ،24 ،
31 ،34 ،55  

5 ،27 ،36  ،
52 ،47 ،60  

17 ،39 ،
43 ،57  

20  33%  

  تخليق ال×'وتMن
6 ،15 ،30 ،37 ،

42 ،46  

2 ،11 ،18 ،
22 ،25 ،32 ،

44 ،53  

8 ،13 ،28 ،
35 ،40 ،
48 ،50  

21  35%  

التقنية 
  ا�يو-ة

9 ،12 ،23 ،33 ،
58 ،59  

7 ،16 ،26 ،
29 ،54، 38 ،

56  

3 ،20 ،41 ،
45 ،49 ،51  

19  32% 

 %100  60  17  21  22 اa/موع
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  ��اعرض النتائج ومناقش

 النتـــائج املرتبطـــة بقائمـــة مفـــا�يم البيولوجيـــا ا��ز�wيـــة لـــدى طـــالب شـــعبة البيولـــو  بNليـــة - 1
�ر   زال��بية بن�ن بالقا�رة جامعة �

تــــم تحديــــد قائمــــة ملفــــا�يم البيولوجيــــا ا/ز-^يــــة، ußــــا عــــدد مــــن املفــــا�يم، وتــــم وضــــع الداللــــة 
 –مناســب (لقائمــة مقيــاس تقــدير ثنــاóي اللفظيــة لBــل مفpــوم أمامــھ �ــ
 القائمــة، وقــد اســتخدم �ــ
 ا

ًللسؤال عن مدى مناسبة املفpـوم، وإتاحـة الفرصـة للمحكـم؛ إلضـافة مـا يـراه مناسـبا ) غM' مناسب َُّ

، وكــذلك إتاحــة الفرصــة للمحكــم لتعــديل الــصياغة العلميــة واللغو-ــة للمفpــوم،  مـن مفــا�يم أخــر
َّ ُ ى

مة، من حذف، أو ºعديل،و 
 ضوء ما أسفرت عنھ ز`عد إجراء التعديالت الال� أو دمج، أو إضافة، و
�uا ال«uائية 
 صو�اء اa�كمMن، أصبحت القائمة  رآ

َّ ُ
  .ر

ــــذلك تBـــــو قـــــد تمـــــت oجابــــــة عـــــن الـــــسؤال 2و مـــــن أســــــئلة البحـــــث ونـــــصھ لو<ـ ــــا مفــــــا�يم : ن مـ
'×�
 بBلية ال)'بية من وجpة نظر اNا لدى طالب شعبة البيولوuvم تنمي اء زالبيولوجيا ا/ز-^ية الال

  واملتخصصMن؟

رالتــــصو املق�ــــ�ح للمقــــر القــــائم ع(ــــ) التعلــــيم املــــدمج !ــــ  تنميــــة مفــــا�يم  النتــــائج ا�Jاصــــة ب– 2 ر
  البيولوجيا ا��ز�wية لدى طالب شعبة البيولو  بNلية ال��بية

رمـا التـصو املق)ـ'ح ملقـر قـائم : ترتبط �ـذه النتـائج بالـسؤال الثـاeي مـن أسـئلة البحـث ونـصھ ر

 بBليــــة ع"ــــ� التعلــــيم املــــدNـــعبة البيولــــو ـــا ا/ز-^يــــة لــــدى طــــالب شـ ــ
 تنميــــة مفــــا�يم البيولوجيـ مج �ــ

ر ولإلجابة عـن �ـذا الـسؤال تـم وضـع تـصو للمقـر املق)ـ'ح ال)'بية؟ ) مقدمـة �ـ
 البيولوجيـا ا/ز-^يـة(ر
قــائم ع"ـــ� التعلـــيم املـــدمج وتـــم عرضـــھ ع"ـــ� اa�كمـــMن و`عـــد إجـــرء التعـــديالت الbـــ+ اق)'حpـــا الـــسادة 

َّ ُ

اa�كمــ
ّ ُ

و أصـــبح املقــر املق)ـــ'ح قــابال للتطبيـــق للتحقــق مـــن فاعليتــھ �ـــ
 تنميــة 
ً

ر مفـــا�يم البيولوجيـــا ن
�رلدى طالب ا/ز-^ية  
 بBلية ال)'بية جامعة 2Nجابـة عـن ، زشعبة البيولوo و قد تمتBذا يußنو

  .السؤال الثاeي من أسئلة البحث

ـــائم ع(ــــــ- 3 ـــــر املق�ــــــ�ح القـــ ـــــة بفاعليــــــة املقـ ـــــا�يم ر النتــــــائج املرتبطـ ـــــة مفــ ) التعلــــــيم املــــــدمج !ــــــ  تنميـ
البيولوجيــا ا��ز�wيـــة لـــدى طـــالب شـــعبة البيولــو  بNليـــة ال��بيـــة بنـــ�ن بالقـــا�رة جامعـــة 

�ر   ز�

ا تـــم تحديــــد  ــ �ــــ
 تنميــــة مفــــا�يم البيولوجيــ رفاعليــــة املقــــر املق)ــــ'ح القــــائم ع"ـــ� التعلــــيم املــــدمج 
قائم ع"� را فاعلية املقر املق)'ح الم: ھلإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث، ونصا/ز-^ية، 


 بBليــة ال)'بيــة�ــ
 تنميــة مفــا�يم البيولوجيــا ا/ز-^يــة لــدى التعلــيم املــدمج N؟طــالب شــعبة البيولــو 
ىيوجد فر دال إحصائيا عند مستو داللة : لتأكد من ��ة فرض البحث ونصھوذلك عن طر-ق ا ق

)0.05α≤(ن التجرMــــوعت جـــــات طـــــالب اa/مـ ــــق البعـــــدي ر بـــــMن متوســـــطي د ـــة والـــــضابطة �ـــــ
 التطبيـ -Sيــ
) ت(يالختبار مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية، تم حساب املتوسط ا�سا`ي و�نحراف املعيار وقيمة 

جات اختبار مفـا�يم البيولوجيـا  
 التطبيق البعدي لد�جات اa/موعتMن التجر-Sية والضابطة  رلد ر
؛ وذلـك Pعـد Independent t-test املـستقلة للعينـات) ت(ا/ز-^ية لعينة البحث باستخدام اختبار 

ط استخدامھ، وا/دو  لالتحقق من فرضيات وشر   .، يو�à �ذه النتائج)5(و
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  )6(لجدو 

للمجمـــوعتMن التجر-Sيـــة والـــضابطة �ـــ
 �ختبـــار البعـــدي ) ت(ياملتوســـط و�نحـــراف املعيـــار وقيمـــة 
 ملفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية 

ااa/موع
 ت

جات ا�ر-ة يحراف املعيار�ن املتوسط  العدد   )ت(قيمة   رد
ىمستو 
  الداللة

 4.180 51.67 30 تجر-Sية

 5.873  36.30 30 ضابطة
58  23.31  0,001  

جات طالب اa/موعـة التجر-Sيـة �ـ
 ) 6(ل  و<استقراء النتائج املو��ة با/دو  رأن قيمة متوسط د
ه ) 51.67(�ختبــار كBــل قــد بلــغ  ربــانحراف معيــار قــد جــات طــالب )4.180(ي ر، ب{نمــا بلــغ متوســط د

ه ) 36.30(اa/موعــة الــضابطة  ربــانحراف معيــار قــد للمجمــوعتMن ) ت(، كمــا بلغــت قيمــة )5.873(ي
ىوXـــ
 قيمـــة دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو داللـــة ) 23,31(التجر-Sيـــة والـــضابطة  جـــات ) 0,05(ً رعنـــد د

�ا    . 58رحر-ة مقدا

ر     وºشM' �ذه النتائج إ�� وجود فر بMن د 
 اختبار ق�جات طالب اa/موعتMن التجر-Sية والضابطة 
ًمفـــا�يم البيولوجيـــا ا/ز-^يـــة، ومـــن ثـــم تـــم قبـــو الفـــرض القائـــل بوجـــود فـــر دال إحـــصائيا عنـــد  ق ل


 التطبيق ) ≥0.05α(ىمستو داللة �جات طالب اa/موعتMن التجر-Sية والضابطة  ربMن متوسطي د
) 1(ة لـــصاà اa/موعـــة التجر-Sيـــة، والـــشBل البيـــاeي البعـــدي الختبـــار مفـــا�يم البيولوجيـــا ا/ز-^يـــ

جات �ختبار 
 د�جات طالب اa/موعتMن التجر-Sية والضابطة  ريو�à قيمة متوسطي د   . ر

  )1(الشNل 

جات �ختبار البعدي مل 
 د�جات طالب اa/موعتMن التجر-Sية والضابطة  رقيمة متوسطي د فا�يم ر
  البيولوجيا ا/ز-^ية



فاعلية مقرر مقترح قائم على التعليم المدمج في تنمية مفاهيم علم األحياء 
  لدى طالب كلية التربية الجزيئي
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  رقر املق��ح القائم ع() التعليم املدمج !  تنمية مفا�يم البيولوجيا ا��ز�wيةحساب فاعلية امل

   
جـات طـالب اa/مـوعتMن التجر-Sيـة والـضابطة �ـ رونظرا لوجود فـر دال إحـصائيا بـMن د ً ق
ـــع ايتـــا  ، ملعرفـــة (α2)التطبيــق البعـــدي الختبـــار مفـــا�يم البيولوجيـــا ا/ز-^يـــة، تـــم حـــساب قيمـــة م̀ر

رج عــــن اســــتخدام املقــــر املق)ــــ'ح �ــــ
 تنميــــة مفــــا�يم البيولوجيــــا ا/ز-^يــــة لطــــالب &/ــــم 2ثــــر النــــات

، وا/دو Nعة شعبة البيولوPقيمة ) 6(لالفرقة الرا àع ايتا)ت(يو�   .، وم̀ر

  ) 7(لجدو 

جيـة للمقـر املق)ـ'ح املـستخدم �ـ
 تنميـة مفـا�يم البيولوجيــا  �اـع ايتـا �ـساب الفاعليـة ا رقيمـة م̀ر ر
  ا/ز-^ية  

 ة2دا
عدد الطالب 

(N)  
جات ا�ر-ة  رد

(df) 
قيمة 

  )ت(اختبار 
قيمة ايتا 

(α2)  
 &/م 2ثر

اختبار مفا�يم 
البيولوجيا 

 ا/ز-^ية
60  58  23.31 0.901  'Mكب 

   

ع ايتا ) 7(ليتàá من خالل ا/دو  
 قيمة مرتفعة ) 0.901( ا بلغت (α2)أن قيمة م̀رXًتقر-با و

ا يــــد(Cohen)حــــسب تــــص�يف 5ــــو�Mن  جــــات طــــالب اa/مــــوعتMن % 90ل ع"ــــ� أن ، ممــــ رمــــن تبــــاين د
جاعــــھ للتوظيــــف 2مثــــل  رالتجر-Sيــــة والــــضابطة �ــــ
 تحــــصيل مفــــا�يم البيولوجيــــا ا/ز-^يــــة يمكــــن إ
نللمقــر املق)ــ'ح القــائم ع"ــ� التعلــيم املــدمج و<ــذلك يBــو قــد تمــت oجابــة عــن الــسؤال الثالــث مــن  ر

ــــصھ ــــ'ح : أســـــئلة البحـــــث ونـ ـــة املقـــــر املق)ـ ـــدمج �ـــــ
 تنميـــــة مفـــــا�يم رمـــــا فاعليــ القـــــائم ع"ـــــ� التعلـــــيم املــ
�ر؟ 
 بBلية ال)'بية جامعة 2Nز-^ية لدى طالب شعبة البيولو/  زالبيولوجيا ا

  :مناقشة وتفس�� النتائج

ت ر نتــــائج البحـــث إ�ــــ� أن املقـــر املق)ــــ'ح القــــائم ع"ـــ� التعلــــيم املـــدمج قــــد أســـpم �ــــ
 تنميــــة رأشـــا
ـــا�يم البيولوجيــــا ا/ز-^يــــة لــــدى طــــالب  ـــMن بالقــــا�رة جامعـــــة مفـ 
 بBليــــة ال)'بيــــة بنـNـــعبة البيولــــو شـ

�ـــر، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام التعلـــيم املـــدمج �ـــ
 تـــد ق¦س املقـــر املق)ـــ'ح؛ حيـــث تفـــو طـــالب رز2 ر
ـــق البعــــدي ال ـــا ا/ز-^يــــةاa/موعــــة التجر-Sيــــة �ــــ
 التطبيـ ـــار مفــــا�يم البيولوجيـ ، عــــن اa/موعـــــة ختبـ

ىالضابطة بفر دال إحصائيا عند مستو دال ر مما دل ع"� فاعلية املقر املق)'ح القائم )≥0.05α(لة ًق ّ َ


 تحقيق أ�دافھ�  .ع"� التعليم املدمج 

اسة 5ـل مـن  Van Spanning, et(، )2007عفيفـي، ( ،)2003راNـ
، ( روتتفق �ذه النتائج مع د
al., 2007(، )Scharfenberg, 2007(،)  ،àا�ـضرمية، ( ،)Swanson, et al., 2010( ،)2009صـا

ن، ( ،)۲۰۱۱ ــــشا~ع وآخـــــــــر ـــــــي، (، )2012ا�راحــــــــــشة،  (،)۲۰۱۲والـــــ ، )2015ا�ــــــــــصان، (، )۲۰۱۳ز5ــ
�والــدة، (، (، )Brooks, et al., 2018(، )۲۰۱۷يالعôــÊ وا ن، (، )۲۰۲۰ىاملــصر والــشpواeي وآخــر

2021.(  
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جاع �ذه النتائج إª) عدة عوامل، أ�م{ا   :روأمكن إ

ـــو ملـــــستو طــــــالب شـــــعبة ا - ـــة عــــــرض اa�تــ ىمناســـــبة طر-قــ 
 بBليــــــة ال)'بيـــــة بنــــــMن ىNلبيولـــــو
ـــة املفـــــا�يم  ــــر، والـــــذي يمثـــــل متطلبـــــا أساســـــيا مـــــن متطلبـــــات تنميــ �ـ ًبالقـــــا�رة جامعـــــة 2 ً ز

 .العلمية وم«uا مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية

 أســــس ومبــــادئ �ــــ
 ضــــوءراســــتفاد أفــــراد اa/موعــــة التجر-Sيــــة مــــن إعــــداد املقــــر املق)ــــ'ح  -
 . جيا ا/ز-^ية لد°uمالتعليم املدمج لتنمية مفا�يم البيولو

ـــرتبط ب�نميـــــــة مفـــــــا�يم  - ـــــة املتنوعـــــــة الbـــــــ+ تــــ إثـــــــراء املوقـــــــف التعلي�ـــــــ+ باألeـــــــشطة التعليميــ
رالبيولوجيا ا/ز-^ية، مما أثر ع"� تقبل الطالب a�تو املقر املق)'ح   .ى

¦ـــhÏ+ آمـــن، ومـــ�/ع للطـــالب ع"ـــ� املناقـــشة،  - رســـاعد التعلـــيم املـــدمج ع"ـــ� تـــوفM' منـــاخ تد
ا'uم  بحر-ـة �ـ
 جـو ديمقراطـي ~ـسوده الـود و�ح)ـ'ام املتبـادل بـMن اa�اضـر روالتعبM' عن آ

 .والطالب و<Mن الطالب و`عضpم

¦س - 
 استخدام اس)'اتيجيات التد�التعلم التعاوeي، والعصف الذ��+، والـتعلم : رالتنوع 

 بBليــة Nز-^يــة لـدى طـالب شــعبة البيولـو/الفـردي، أدى إ�ـ� تنميــة مفـا�يم البيولوجيـا ا

�رال)'بي  .زة بنMن بالقا�رة جامعة 2

ــــ� الـــــتعلم ال�ـــــشط واملـــــرتبط بـــــالتعليم املـــــدمج جعـــــل الطالـــــب محـــــو العمليـــــة  - رال)'كMـــــÊ ع"ـ
 .التعلم التعاوeي، والعصف الذ��+، والتعلم الفردي: التعليمية مثل

رالتخطــيط ا/يــد a�اضــرات املقــر املق)ــ'ح وإعــداد�ا �ــ
 ضــوء التعلــيم املــدمج متــضمنة  -

 أساليب التقو-ملألeشطة التعل� .يمية والتنوع 

ة eــشاط الطالــب، وإعــداد الب{ئــة  - رركــز التعلــيم املــدمج ع"ــ� الــتعلم الفعــال، وذلــك باســ�ثا َّ

  .التعليمية الb+ ساعدت ع"� التفاعل واملشاركة oيجابية بMن اa�اضر والطالب

¦س املقـــر املق)ـــ'ح ع"ـــ� الـــتعلم الـــذاºي - رســـاعد اســـتخدام التعلـــيم املـــدمج �ـــ
 تـــد ، وكـــذلك ر
 .التعلم املستمر لدى الطالب

¦س �ــ/ع الطــالب ع"ــ� التعــاو فيمــا بيــ«uم واeعكــس  - ناســتخدام التعلــيم املــدمج �ــ
 التــد ر

 تنمية �  .مفا�يم البيولوجيا ا/ز-^يةذلك علuÙم 

 
� مفا�يم البيولوجيـا ا/ز-^يـةو<النظر إ�� تلك النتائج الb+ تم التوصل إلuÙا لوحظ التحسن 
aلدى طالب ا 
ر/موعة التجر-Sيـة، ممـا أشـار إ�ـ� فاعليـة املقـر املق)ـ'ح القـائم ع"ـ� التعلـيم املـدمج �ـ

  . لدى الطالب، و�ذا ما س�Ý إليھ البحثمفا�يم البيولوجيا ا/ز-^يةتنمية 
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  :توصيات البحث

 :تقديم التوصيات التالية!  ضوء النتائج ال�² تم التوصل إل±�ا أمكن 

ة تـــضمMن التعلـــيم املـــ -1 �دمـــة، ورضــر
 قبـــل وأثنـــاء اNبـــرامج إعــداد معل�ـــ+ البيولـــو 
دمج �ـــ
�ـــــــ
 العمليـــــــة  
Nـــو التكنولـــــــو ــــــة التطــــ ـــــات ال)'بيـــــــة ملواكبـ 
 بBليــNــــعبة البيولـــــــو رلطـــــــالب شـــ

 .التعليمية

 ليتـــضمن ال×'نـــامج  -2Nعـــداد 52ـــادي�+ ملعل�ـــ+ البيولـــوo محتـــو برنـــامج 
ىإعـــادة النظـــر �ـــ

 .الب املعلمMنمفا�يم البيولوجيا ا/ز-^ية املناسبة للط
ـــــالب املعلمــــــMن باســـــــتخدام  -3 ـــــا ا/ز-^يــــــة للطـ ــــا�يم البيولوجيـ ة �oتمــــــام ب�نميــــــة مفــ ــــر ورضــ

 .ًالتعليم املدمج، نظرا لصعو<ة تلك املفا�يم وتجر-د�ا
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  قائمة املراجع

أوال
ً

  املراجع العر�ية: 

-ة، حنان حمدي 
 ). ۲۰۱۷. (رأبو�اثة فاعلية اس)'اتيجية الصف املقلوب  رتنمية Pعض مفا�يم الو
ات حل املسائل املرتبطة ußا لدي طالب الصف 2و الثانو يومpا ل مجلة 5ليـة . ر

 .285 -216، )111(28ال)'بية جامعة ب«uا، 

à-ــد، عمــر صــا وأبو ¦س العلــوم.)2011. (ز مجلــة 5ليــة ال)'بيــة جامعـــة . ر تفعيــل التعلــيم املـــدمج لتــد
  .354- 317 ،) 10(، الفيوم

-�+ قـائم ع"ــ� الـتعلم oلك)'وeــي املـدمج �ــ
 تنميــة .)۲۰۱۰. (مــة كمـالأحمـد، فاط ر فاعليــة برنـامج تــد
¦س ال)'بية 2سر-ة و�تجاه نحو التعليم oلك)'وeي لدى الطالبـات  ات تد رمpا ر

¦س، ا/معية املصر-ة للمناéê . املعلمات 
 املناéê وطر التد�اسات  رمجلة د قر
¦س روطر التد   . ۲۰۹ -۱5۸ ،)162(معة عMن شمس، ، 5لية ال)'بية، جاق

¦س العلـــوم .)2009. (البلو�ـــh+، ســـليمان، وأمبوســـعيدي، عبـــدهللا مفـــا�يم وتطبيقــــات (ر طرائــــق تـــد
  . دار املسM'ة لل�شر والطباعة).علمية

¦س العلــوم �ــ
 اك�ــساب املفــا�يم .)2012. (ا�راحــشة، 5ــوثر عبــود ر أثــر اســ)'اتيجية املماثلــة �ــ
 تــد
 ،)2(28، مجلـة جامعـة دمـشق.  عمليـات العلـم 2ساسـيةىالعلمية ومستو أداء

411 – 451 .  

ـــابر ـــدمج �ــــ
 تنميـــــة ). 2010. (خلــــف هللا، دمحم جـ ـــي واملــ ـــل مــــن التعلـــــيم oلك)'وeـ فاعليـــــة اســــتخدام 5ــ
ات إنتـــاج النمــاذج التعليميـــة لــدى طـــالب شــعبة تكنولوجيـــا التعلــيم بBليـــة  رمpــا

�ر  ).21(82، جامعة ب«uامجلة 5لية ال)'بية، . زال)'بية جامعة 2

 .مكتبة دار الBلمة. 1 ط .منتوجات تكنولوجيا التعليم). 2003. (خم{س، دمحم عطية

-�ــــب حمــــزة  ،
زاNــــ ة الــــتعلم �ــــ
 اك�ــــساب املفــــا�يم .)2003. (ر ر أثــــر اســــتخدام خــــرائط املفــــا�يم ودو
�ـــامس �بتـــداóي العلميــة واســـ�بقا'uا �ــ
 مـــادة العلـــوم لــدي تلميـــذات الــصف ا

ةرسالة ما[   .5لية ال)'بية، جامعة Pغداد]. رجستM' غM' م�شو

، حسن حسMن ن-تو 
 التعلم  .)2005. (ز�-ة جديدة   – القضايا – املفpوم – التعلم oلك)'وeي –ؤر
  . الدار الصولتية لل)'بية، الر-اض.  التقو-م–التطبيق 

، عا~ش محمود ن-تو ¦س العلوم .)2001. (ز ق لل. 2ط. رأساليب تد ¦عودار الشـــــر   .ز�شــر والتو

¦سpا .)2004. (سالمة، عادل أبوالعز ات العلمية وطر تد رتنمية املفا�يم واملpا  دار الفكر لل�شر .قر
¦ع   .زوالتو

  .دار املسM'ة. التعلم املدمج والتعلم املعBوس .)2015. (الشرمان، عاطف عبدا�ميد
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اســـ)'اتيجيb+ الـــتعلم املـــدمج أثـــر  .)2016. (الـــشكعة، �نـــاء، وا�يلـــة، مـــصطفى، وعبـــدالرحمن، دمحم
�ــ
 تحـــصيل طلبــة الـــصف الــساPع �ـــ
 مــادة العلـــوم ومقـــدار  والــتعلم النمعBـــوس 

ــــالة  [احتفـــــاظpم بـــــالتعلم ةماجـــــستM' رسـ ــــ' م�ـــــشو 5ليـــــة العلـــــوم ال)'بو-ـــــة، ]. رغMـ
دن رجامعة الشر 2وسط �   .ق

ي، وســـليمان، فوقيـــة ة، وا�Sـــ�h+، فـــو زالـــشpواeي، ســـا ساب مفــــا�يم برنـــامج مق)ـــ'ح إلكـــ). 2021. (ر

 بBليـــــة ال)'بيـــــةNــة شـــــعبة البيولـــــو اســـــات . البيولوجيـــــا ا/ز-^يـــــة لطلبـــ ــــة د رمجلـ

-قتر<و-ة ونفسية   .92-37، )111(ع. ز، 5لية ال)'بية، جامعة الزقا

¦س املفـا�يم البيولوجيـة صـعبة الـتعلم.)2007(. طليمات، �الة دمحم مجلـة . ر اس)'اتيجية بنائيـة لتـد
  .168 – 105 ،)3(17ر-ة، 5لية ال)'بية، جامعة oسكند

ـــ' .)2013. (عبــــاس، أمMـــــ'ة ومغMـــــ'، عبـــــاس وجـــــواد، اب�ــــسام ðى ومMــ 
 مBـــــاNل أثـــــر اســـــتخدام نمـــــوذ  –ر
لتي�ــسو �ــ
 اك�ــساب املفــا�يم 2حيائيــة واســ�بقا'uا لــدى طالبــات الــصف 2و  ن

  .225 – 179 ،)11(، مجلة 5لية ال)'بية 2ساسية، جامعة بابل. املتوسط

�لـــيط �ــــ
 خطـــة ا/امعــــة .)۲۰۱۰. (أحمــــدرعبـــداملنعم، منـــصو ر تـــصو مق)ـــ'ح الســــتخدام الـــتعلم ا
اسات تر<و-ة ونفسية، مجلة . للتعليم عن Pعد -قرد ، ز5لية ال)'بية، جامعة الزقا

  . ۱۰ -۱، )69(ع


 باملرحلــــــة الثانو-ــــــة  .)2007. (عفيفــــــي، محــــــرم يح+ــــــ§Nــــ'ح للبيولــــــو ـــي �ــــــ
 مــــــن�é مق)ــ ــــ املدخـــــــــل ا/ز-ـئـ
اســة وفاعليتـھ �ــ
 تنميـ ات التفكMــ' و�تجـاه نحــو د رة املفــا�يم البيولوجيــة ومpـا ر

ة [البيولوجيا اه غM' م�شو رسالة دكتو ر   .5لية ال)'بية، جامعة عMن شمس]. ر

 .دار ال«uضة العر<ية.  نحو تقو-م أفضل.)2001. (رعقل، أنو

¦س وحـــدة مق)'حـــة �ـــ
 التكنولوجيـــا ا�يو-ـــة ). 2007. (يالعلي�ـــ+، صـــ×' دمحم باســـتخدام رفاعليـــة تـــد
رنمـــوذج قـــائم ع"ـــ� لعـــب الـــدو لتنميـــة Pعـــض القـــيم البيواجتماعيـــة لـــدى طـــالب 

. مجلة ال)'بية العلمية، ا/معية املصر-ة لل)'بية العلمية. املرحلة الثانو-ة بليSيا
10)2( ،33- 90.  

، عبداa/يد بن عبدالpادي �ليط(مطالب استخدام التعلم املدمج  .)۲۰۱۳. (يالعمر¦س ) ا 
 تـد�ر
ــــةا ـــة الثانو-ــ ـــ+ العلــــــوم باملرحلـــ ـــر معل�ـــ ـــة نظـــ ـــة مــــــن وجpـــ ـــالة  [لعلــــــوم الطبيعيـــ رســـ

ة   .ى5لية ال)'بية، جامعة أم القر]. رماجستM' غM' م�شو

ـــالم �والـــــدة، ســ، لطيفـــــة، وا Êـــ ـــتخدام اســـــ)'اتيجية �ستقـــــصاء املوجـــــھ �ـــــ
 ). ۲۰۱۷. (يالعôــ أثـــــر اســ
لالــصف 2و اك�ـساب املفــا�يم البيولوجيـة و�تجا�ــات العلميــة لـدى طالبــات 

ة [ىالثــانو العل�ــ+ رســالة ماجــستM' غMــ' م�ــشو 5ليــة العلــوم ال)'بو-ــة، جامعــة ]. ر
  .آل الب{ت

اثة ا/ز-^ية). ۲۰۰۰. (الفيصل، عبد ا�سن ¦ع. ۲ط. رالو   .زالدار �2لية لل�شر والتو


 التعليم العام .)2009. (اللولو، فتحية، و2غا، إحسان�¦س العلوم   .المية، ا/امعة 2س2 ط.رتد
  .مكتبة آفاق
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، �ــدى طعيمــة ¦س املفــا�يم العلميــة لــدى طلبــة املرحلــة 2ساســية ). ۲۰۲۰. (ىاملــصر رصــعو<ات تــد
<د 
 محافظة إ�مجلة العلوم ال)'بو-ـة والنفـسية، . رمن وجة نظر معل�§ العلوم 

  .۸۳ -۷۱، )۱۳(4، املركز القومي للبحوث غزة
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