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الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام الدعائم التعليمية في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم الكهربائية لدى طالبات

الصف التاسع األساسي بسلطنة عمان  .وقد استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي ،حيث تكونت الدراسة من ( )62طالبة من
طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان  ،وقسمت العينة إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وعدد
طالباتها ( ) 33طالبة تم تدريسهن باستخدام الدعائم التعليمية ،ومجموعة ضابطة عدد طالباتها ( )29طالبة تم تدريسهن بالطريقة
السائدة.
ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم إعداد دليل لتدريس المجموعة التجريبية باستخدام الدعائم التعليمة ،وكتيب للطالب ،وملف إلكتروني
يشمل على عروض تقديمية ومقاطع الفيديو .أما أداة الدراسة ،فتمثلت في إعداد اختبار لتشخيص التصورات البديلة ،وقد تم التحقق
من صدقه من خالل عرضه على عدد من المحكمين المختصين ،أما ثباته فقد بلغ (.)0.84

أظهرت النتائج إلى تدني نسبة التصورات البديلة في المفاهيم الكهربائية لدى طالبات المجموعة التجريبية التي درست موضوعات
الكهرباء وتطبيقاتها التقنية ،مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة السائدة.
الكلمات المفتاحية :المفاهيم الكهربائية ،الدعائم التعليمية ،التصورات البديلة ،طالبات الصف التاسع األساسي

المقدمة:

تعتبر الطاقة الكهربائية المحرك الرئيسي لحياتنا في الوقت الحالي ،فكافة تفاصيل حياتنا اليومية أصبحت تعتمد على هذه

الطاقة المهمة وبشكل كبير جدا من أجل تشغيلها ،فالكهرباء عماد الحياة في البيوت الحديثة ،فهي مصدر اإلضاءة والنور ووسيلة

تشغيل المعدات واألجهزة التي يستفيد منها اإلنسان في حياته وعمله ،فاإلنسان غير قادر أبدا عن االستغناء عنها ومن هنا برزت
أهمية هذه الطاقة وضرورة تضمينها في مادة العلوم المهمة التي يدرسها الطلبة في مرحلة التعليم العام.

وقد ارتبطت بالكهرباء العديد من المفاهيم المهمة منها على سبيل المثال ال الحصر :التيار الكهربائي ،والفولتية الكهربائية ،والقدرة

وغيرها ،لذا ال بد من االهتمام بتدريسها بالطرق واألساليب المناسبة .ومن المعلوم أن المفاهيم العلمية ومن ضمنها المفاهيم المرتبطة
مهما في تدريس العلوم؛ فهي اللبنة التي يقوم عليها العلم ،ووحدة بنائه المعرفية ،وهي األساس في تدريس باقي
بالكهرباء تؤدي دو ار ًّ
مكونات الهرم المعرفي األخرى مثل :المبادئ ،والتعميمات ،والقوانين ،والنظريات العلمية (زيتون.)1994 ،

ويمكن تضمين المفاهيم الكهربائية وفق مستويات التنظيم الثالثة الذي أشار إليها جونستون المذكور في أمبوسعيدي ،والبلوشي

( )513 ،2014وهي المستوى الظاهري ،والمستوى الجزيئي ،والمستوى الرمزي (الشكل .)1

الشكل ( :)1مستويات المفاهيم عند جونستون

يشتمل المستوى الظاهري على الجوانب الظاهرية للشيء أو الظاهرة مثل الدائرة الكهربائية ،والذرة ،والبطارية ،أما المستوى
الجزيئي فهو الذي يتعامل مع الجوانب التي ال يمكن إدراكها أو معرفتها باستخدام أعضاء الحس بشكل مباشر مثل حركة
اإللكترونات في الدائرة الكهربائية ،والتفاعالت الكيميائية في البطارية ،أما المستوى األخير فهو المستوى الرمزي الذي يتعامل مع

الرموز والمعادالت الرياضية مثل :مخطط ورموز مكونات الدائرة الكهربائية.
وتكمن الصعوبة لدى الطلبة في المستويين الثاني والثالث؛ على الرغم من أن المعلم ينتقل في تدريسه لطلبته في الموضوعات
المرتبطة بالكهرباء بين المستويين (الخميسي ،2015 ،الهنائي ،2011 ،المشايخي .)2008 ،وبالتالي يعاني الطلبة من صعوبة في
التعامل معها ،وربطها مع شبكة المفاهيم والعالقات الموجودة لديهم في بنيتهم المعرفية فيتولد عندهم ما يعرف بالتصورات البديلة
فهما علميًّا
) (Alternative Conceptionsأو الفهم البديل أو األخطاء المفاهيمية ،والتي تصف حالة الطالب عندما ال ّ
يكون ً
كونه العلماء والمتخصصون عن المفاهيم العلمية (أمبوسعيدي ،والبلوشي ،والشعيلي .)2013
سليما يتفق والفهم الذي ّ
ً

تعددت التعريفات التي أعطيت للتصورات البديلة أبرزها تعريف خطايبة ( )41 :2005بأنها " تفسير غير مقبول-وليس بالضرورة

خطأ-للظواهر الطبيعية ،يقدمه المتعلم نتيجة مروره بخبرات حياتية ،أو تعليمية ،كما يعكس خلال في تنظيم الخبرات رغم كونها نتيجة
لعمليات نشطة ،ومقصودة كتلك التي يقوم بها العلماء" .أما عبد السالم ( )53 :2001فقد عرفها على أنها "أفكار الطالب

ومعلوماتهم ومعتقداتهم عن المفاهيم والظواهر الطبيعية ،ولها معنى عندهم يخالف المعنى الذي يقبله المتخصصون في تدريس
العلوم".
وتختلف المصادر التي تسهم في تكوين التصورات البديلة لدى الطلبة في المفاهيم المرتبطة بالكهرباء ،فبعضها يرجع إلى

الكتب المدرسية ،فالمحتوى العلمي والصور والرسومات واألشكال التي تقدم بكتب العلوم تكون غير دقيقة أو مشوهة أو ناقصة ،و
بعضها يرجع إلى المعلم ذاته ،و بعضها يرجع إلى اللغة الشائعة في البيئة التي يعيشون فيها ،و بعضها يرجع إلى الطالب ذاته،

حيث تتكون لديه تصورات بديلة نتيجة مالحظاته ،وخبراته الشخصية الناتجة عن تفاعله مع البيئة المحيطة وتكوين األبنية
والمخططات العقلية عن الظواهر والعالم المحيط به ،وبعضها يرجع إلى وسائل اإلعالم مثل الصحف والمجالت وبرامج التلفزيون

وأفالم الكرتون ،وبعضها يرجع إلى المجتمع حيث تؤثر الثقافة والبيئة في تصورات الفرد (عبدالسالم.)2005 ،

ولكي تنمو المفاهيم المرتبطة بالكهرباء بصورة سليمة لدى الطلبة ،يجب أوال التعرف على التصورات البديلة الموجودة في بنيتهم
المعرفية ،ثم تصويبها عن طريق استخدام إحدى استراتيجيات التغير المفاهيمي ألن إكساب الطلبة المفاهيم المرتبطة بالكهرباء
 | 23ا ل ص ف ح ة

بصورة صحيحة وسليمة يساعد الطلبة على التوجه والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط ،أي أن المفاهيم تعمل كحلقة اتصال بين ما يتعلمه
الطا لب داخل المدرسة ،وما يحدث خارج المدرسة ،وذلك من خالل القدرة التفسيرية للمفاهيم ،فالطالب الذي يدرك مفهوم القدرة
سليما يستطيع أن يتنبأ بمقدار الطاقة الكهربائية التي يستهلكها جهاز تكييف قدرته ( )3كيلو وات ،والطالب الذي
الكهربائية إدر ً
اكا ً
يدرك مفهوم التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي يستطيع أن يفكر فيما إذا كانت التوصيالت الكهربائية في المنازل مهيأة
لربط األجهزة على التوالي أم على التوازي ،باإلضافة لذلك إذا استطاع الطالب أن يدرك أن التيار الكهربائي نوعان :التيار المستمر

( ،)DCوالتيار المتردد ( )ACو إن لكل منهما خصائص محددة فإنه ممكن أن يفسر السبب الذي من أجله يكون التيار المستخدم
في المنازل هو التيار المتردد (الخولي.)2003 ،

وقد حظي األدب بالعديد من الدراسات التي بحثت في التصورات البديلة في المفاهيم الكهربائية ،ومن الدراسات التي اطّلع

عليها الباحثان في هذا الجانب دراسة قام بها العطار ( ) 2001على عينة من طلبة الفرقة الرابعة شعبة الطبيعة والكيمياء بمصر
توصل إلى وجود عدد من التصورات البديلة في مفاهيم الفيزياء الكهربية منها ثبات فرق الجهد في الدائرة الموصلة على التوالي ،وفي

دراسة الخولي ( )2003والتي هدفت إلى تقصي أثر فعالية التدريس بالنموذج التوليدي في تصحيح التصورات البديلة لبعض المفاهيم
الكهربائية وتنمية االتجاه نحو العلوم الفنية الكهربائية ،وقد طبقت الدراسة على ( )84تلميذ من تالميذ الصف األول الثانوي

الصناعي في محافظة أسيوط بمصر .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التصورات البديلة الشائعة منها –على سبيل المثال ال
الحصر -االلكترونات توجد في أوضاع ثابتة على المدرات التي تدور حول النواة وسبب انقطاع سلك المنصهر هو نتيجة زيادة
الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنزل،
كما أكدت دراسة عبد السالم ( )2005والتي أجريت على عينة من طلبة الصف الخامس في وحدة الكهرباء التي توصلت

إلى أن الطلبة في لبنان تنتشر بينهم تصورات بديلة شائعة في مفاهيم الطاقة الكهربائية ،أما دراسة عفراء ،واستا ،وزبير ( (Afara,

 Osta, Zoubeir, 2007والتي طبقت على عينة من طلبة الصف التاسع في المدرسة األمريكية العليا في لبنان فقد توصلت إلى
انتشار التصورات البديلة لدى الطلبة منها سطوع إضاءة المصابيح ال تتأثر عند إضافة مصباح في دائرة التوالي ،وقيمة التيار تبقى
ثابتة عند توصيل الدائرة على التوازي ،وفي دراسة سين وأيكتلوا ) ) Şen & Aykutlu,2008والتي هدفت إلى تحديد الهياكل
المعرفية لطلبة المرحلة الثانوية فيما يتعلق بالتيار الكهربائي من خالل تقنية رسم الخرائط المفاهيمية .وقد اجريت الدراسة على عينة
مكونة من  244طالبا وطالبة .وقد اشارت النتائج إلى أن لدى الطلبة مفاهيم بديلة مختلفة فيما يتعلق بالتيار الكهربائي .وقد وجد أن
بعض هذه المفاهيم البديلة التي كان يراها الطالب مختلفة عن تلك الموجودة في الدراسات.
ومن أجل التغلب على تلك الصعوبات وتعديل التصورات البديلة لدى الطلبة ،اقترحت األدبيات التربوية العديد من طرائق
التدريس وأساليبه ،بعضها مبني على النظرية البنائية كنموذج بوسنر ،والنموذج التوليدي ،ونموذج دورة التعلم ،ونموذج التعلم البنائي،

ونموذج ويتلى ،والنموذج الواقعي ،ونموذج  Seven E'sالبنائي (قابيل  ،)2009،و استخدام االستقصاء بأنواعه ،ودورة التعلم،
والمنظمات التخطيطية أو المعرفية ،والتشبيهات (أمبوسعيدي و آخرون ،)2014 ،وهناك أيضا الدعائم التعليمية التي هي محور
البحث الحالي.
تعد الدعائم التعليمية امتد ًادا للنظرية البنائية وأحد تطبيقاتها ،إال أنها تركز على المتعلم بدرجة كبيرة؛ حيث تقدم المساعدة
الوقتية التي يحتاجها المتعلم بقصد إكسابه بعض القدرات والمهارات التي تمكنه وتؤهله من مواصلة تعلمه منفردا (رزوقي ،ونجم،
وأحمد .)2016،وإن التعليم يحقق أهدافه عندما تقدم للمتعلم تلميحات ومعلومات إرشادية ومساعدات للتفكير أكثر مما يترك بمفرده
ليستكشف المفاهيم والمعرفة الجديدة ( ،)Bolstad, Kanamaru,& Tajino,2011وهذا ما أكدته نتائج دراسات ( Bolstad,
 .)Kanamaru,& Tajino , 2011; Pedaste,& Sarapuu, 2006; Reiser, 2004األمر الذي يجعل الدعائم التعليمية

توظف بمثابة الدعم المقدم للمتعلمين ،إلشراكهم في األنشطة التي كانوا ال يستطيعون الوصول إليها دون مساعدة اآلخرين ( An,
.)2010
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وتعرف الشهري ( ) 4 ،2015الدعائم التعليمية على أنها "طريقة تدريس يستخدمها المعلم مؤقتا حيث يقدم من خاللها
ّ
المساعدة الوقتية التي يحتاجها المتعلم ،بقصد إكسابه بعض المهارات والقدرات التي تمكنه وتؤهله من مواصلة عملية التعلم ذاتيا،
باإلضافة إلى التركيز على البعد االجتماعي للمتعلم ،واالستفادة من األقران في عمليات التعلم ،وبناء جسر من التواصل بين المعلم
والط لبة يستطيع من خالله المعلم الوقوف على احتياجات الطلبة المختلفة ونقل خبراته المعرفية والمهارية لهم".
ويؤكد وواريك ومالوك ( )Warwick & Malock, 2003إلى أن الدعائم التعليمية تساعد الطلبة للتوصل إلى المعرفة من خالل
عمليات التفكير الخاصة بهم ،وتنظيم أفكارهم ،وتحملهم أهمية مسئولية تعلمهم .كما أكد بداست وسارايو ( Pedaste,& Sarapuu,
 )2006على التأثير المهم للدعائم التعليمية في القدرة على حل المشكالت بصفة عامة ،والمهارات التحليلية للرسوم البيانية واألرقام
والصور ،وأن الدعائم التعليمية أثبتت فاعليتها في تنمية التفكير الناقد (حافظ ،)2006،وفي التحصيل الدراسي والتفكير التفاعلي في

الرياضيات (الكبيسي.)2014 ،

كما أشار رو وواي المذكور في رزوقي وأخرون ( )151 ،2016إلى أن الدعائم التعليمية تساعد على الفهم الصحيح

للمفاهيم المرتبطة بالمشكلة موضوع الدراسة واستبعاد الفهم البديل للمفاهيم ،كما تساعد على تبسيط المفاهيم المعقدة من خالل
اإلمداد بنماذج شارحة للمفهوم أو أمثلة مختلفة له ،حتى يسهل على المتعلمين فهمها بشكل صحيح .كما تتواصل األبحاث الحديثة
لتكشف أن الدعائم التعليمية فعالة لتدريس المفاهيم العلمية وتعديل التصورات البديلة كدراسة سليمان (.)2016

وأكد ليبسكومب وآخرون ( )Lipscomb.et. Al., 2004أن هناك العديد من األدوات التسهيلية المختلفة من الدعائم

التعليمية تستخدم في تعليم المتعلمين من بينها :تقسيم المهمة إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها ،و استخدام التفكير بصوت عال
(عمليات التفكير اللفظية) عند االنتهاء من المهمة ،والتعلم التعاوني الذي يعزز العمل الجماعي والحوار بين األقران ،والمناقشات،
والتدريب ،وبطاقات المساعدة أو النمذجة .كما يشمل بعضها اآلخر على استخدام الخبرات السابقة للمتعلم ،وإعطاء التوجيهات،

والوسائل ،واإلرشادات ،واإلجراءات ،والمقترحات .كما يجب على المعلمين أن يضعوا في اعتبارهم مساعدة المتعلم في السعي إلنجاز

المهام وذلك بالتقليل من مستوى اإلجهاد للمتعلم ،حيث المهارات أو المهام الصعبة يمكن أن تؤدي إلى إحباط المتعلم ،والمهام
البسيطة جدا يمكن أن تسبب له نفس التأثير.
وقد قدمت الدراسات (السيد2002 ،؛ الجندي ،وأحمد2004 ،؛ السيد )2013 ،عدت تصنيفات للدعائم منها:
 .1حسب الغرض من استخدامها.

 الدعامات اإلجرائية ) : )Procedural Scaffoldingsوهي التي تقدم للمتعلم بصورة توجيهات عن كيفية استخدام المصادر
واألدوات.
 الدعامات المعالجة (العمليات) ) :(Process Scaffoldingsهي التي تصف للمتعلم األساليب التي يجب أن يتبعها في
البحث عن المعلومات.

 الدعامات المفاهيمية ( : )Conceptual Scaffoldingsهي التي تستخدم إلرشاد المتعلم إلى اإلجراءات التي يجب القيام
بها إلنجاز مهمة معينة أو حل مشكلة.

 الدعامات فوق المعرفية (ما وراء المعرفة) ) :(Metacognition Scaffoldingsهي التي تقدم إرشادات للمتعلم عن كيفية
التأمل والتفكير في مهمة تعليمية.
 الدعامات االستراتيجية ) : (Strategic Scaffoldingsوهي التي تقدم توجيهات للمتعلم ألساليب حل المشكالت.
 .2حسب طبيعتها وشكلها:
 األدوات المساعدة ( : (Scaffoldings Toolsوتشمل على تلميحات التأمل والتفكير وهي تلميحات محسوسة مثل كلمات:

متى؟ ،أين؟ ،لماذا؟ ،كيف؟ ،وتلميحات للتنظيم الذاتي للتفكير بصوت مرتفع وتسمى دعائم ما وراء المعرفة ،وكذلك استخدام

البطاقة التعليمية ،واستخدام التلميحات اللفظية ،واألنشطة المساندة :مثل استخدام الحاسوب والوسائط التعليمية ،والتوضيحات
المعملية ،والمجسمات ،والنماذج.
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 استراتيجيات معرفية ) : )Scaffoldings Strategiesوتشمل على النمذجة ،وطرح األسئلة ،والتغذية الراجعة ،والتجسير،
والمتشابهات ،واإلرش اد ،والتعلم التعاوني ،وتعليم األقران ،والكلمات المفتاحية ،والتوضيح والتوسع في المصطلحات والمفاهيم،
وتلخيص الموضوع المقروء ،والتنبؤ ،وحل المشكالت.
 .3حسب طريقة تقديمها:
 الدعائم التعليمية الثابتة ) :(Stable Scaffoldingsهي دعائم ظاهرة دائما للمتعلم سواء كان يشعر بالحاجة إليها أو لم
يشعر بذلك ،كتقديم الدعم والتوجيهات للمتعلم في كل خطوة من خطوات التعلم ،ويتوقف استخدامها حسب طبيعة البرنامج
المقدم للمتعلمين ،وحاجات المتعلمين وخصائصهم.

 الدعائم التعليمية المتكيفة ) :(Adaptable Scaffoldingsهي دعائم متغيرة ،وقابلة للتالشي وفق استجابات المتعلم،
حيث أن المتعلم يحدد متى وإلى أي مدى يستخدمها ،وذلك حسب حاجته ورغبته في تلقي الدعم ،أي أنه يتحكم في ظهورها
أو االستغناء عنها ،ويفترض من المعلمين ومصممي الدعائم من هذا النوع التفكير في كل المسارات اإلدراكية المعرفية التي
يسلكها المتعلم في تعلمه.


الدعائم التعليمية المتكيفة ببارامترات التعلم (Adaptive learning Parameters Scaffoldings):هي دعائم تتغير

بناء على بارامترات التعلم التي تعكس حالة المتعلم خالل تعلمه (كمستواه التحصيلي ،أو مستوى اختياره للمعرفة،
بشكل تلقائي ً
أو مستوى إتقانه للمعلومات ،أو وقت االستجابة لمعلومة معينة ،أو تكرار الحصول على المعلومة ،أو مستوى أدائه في
التدريبات... ،إلخ).

وركزت الدراسة الحالية على الدعائم التعليمية الثابتة والتي تتمثل في األدوات المساعدة مثل تلميحات التأمل والتفكير،

والتلميحات اللفظية ،واألنشطة المساندة :مثل استخدام الحاسوب والوسائط التعليمية ،والتوضيحات المعملية ،والمجسمات،

والنماذج .كما تم استخدام الدعائم التعليمية المتكيفة والتي تمثلت في االستراتيجيات المعرفية وشملت على النمذجة ،وطرح
األسئلة ،والتغذية الراجعة ،والمتشابهات ،واإلرشاد ،والتعلم التعاوني ،وتعليم األقران ،والكلمات المفتاحية ،والتوضيح والتوسع في
المصطلحات والمفاهيم ،وتلخيص الموضوع المقروء ،والتنبؤ ،وحل المشكالت ،وذلك حسب حاجة المتعلم لها.

ومن خالل االطالع على األدب التربوي الحظ الباحثان أن معظم الدراسات ركزت على أثر الدعائم التعليمية على تنمية

التحصيل الدراسي لدى الطلبة (حافظ ،2006 ،الشهري ،2015 ،الكبيسي ،)Warwick & Malock, 2003 ، 2014،كما ركزت
دراسات على قياس وتنمية أنماط التفكير المختلفة لدى الطلبة (حافظ  ،2006 ،الكبيسي Warwick & Malock, ،2014 ،
 )2003بينما ركزت دراسة بداست و سارايو ( )Pedasta & Sarapuu, 2006على حل المشكالت ،أما بالنسبة للدراسات التي
بحثت في دور الدعائم التعليمية في تعديل التصورات البديلة في مادة العلوم فلم يتوصل الباحثان إال على دراسة واحدة وهي دراسة

سليمان ( ) 2016والتي هدفت إلى تقصي أثر استراتيجية الدعامات المفاهيمية في تصويب التصورات البديلة حول قضايا الصحة
اإلنجابية ،لدى ( ) 63معلما للعلوم بمراحل التعليم العام في مدارس العريش الثانوية للبنين ومدارس العريش الثانوية للبنات بإدارة
العريش التعليمية في محافظة سيناء بمصر ،موزعين على ( ) 32معلما في المجموعة التجريبية تدرس أوراق العمل باستخدام
الدعامات المفاهيمية ،و( ) 31معلما في المجموعة الضابطة تدرس أوراق العمل بالطريقة السائدة ،وقام الباحث بإعداد استبانة
الستطالع رأي المختصين حول قضايا الصحة اإلنجابية ،واختبار التصورات البديلة حول قضايا الصحة اإلنجابية ،واختبار
تحصيلي حول قضايا الصحة اإلنجابية ،ومقياس اتجاهات معلمي العلوم حول قضايا الصحة اإلنجابية ،وأظهرت النتائج فروق دالة

إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في جميع األدوات ،عدا مقيا س اتجاهات معلمي العلوم حول قضايا الصحة اإلنجابية فهو غير
دال إحصائيا.

ولكن توجد دراسات بحثت في تأثير بعض االستراتيجيات والنماذج التدريسية في تعديل التصورات البديلة في الكهرباء منها

دراسة تيسي ( )Tsai,2003والتي بحثت في أثر خرائط التناقض سين وأيكتلو ( )Şen,& Aykutlu,2008التي استخدمت الخرائط
المفاهيم لتعديل التصورات البديلة في مفاهيم التيار الكهربائي ،كما استخدم جاكوال ونورمي وفيرمانس Jaakkola, Nurmi,& ( ،
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 ) Veermans,2011المحاكاة في تعديل التصورات البديلة لدى الطالب في مفاهيم الكهرباء ،بينما استخدم بسيخاريس
وشولتجاليدس وكلوجنكيس ( )Psycharis, Chalatzoglidis,& Kalogiannakis, 2013نظام إدارة التعلم االلكتروني مودل
( ) modelكبيئة تعليمية في تعزيز الفهم لمفاهيم الكهرباء لطالب المدارس الثانوية.
ومن أجل إبراز دور الدعائم في العملية التعليمية فقد أرتأى الباحثان في البحث عن دراسات سابقة في مادة العلوم كانت
الدعائم التعليمية هي محورها ،ومن هذه الدراسات ،دراسة حافظ ( ) 2006والتي هدفت إلى تقصي أثر السنادات التعليمية على
باستخدام برمجية العروض التعليمية في التحصيل الدراسي عند المستويات الدنيا لبلوم ،والتفكير الناقد لدى طالبات الصف األول

الثانوي في مادة األحياء ،وطبقت على عينة عنقودية عشوائية بلغت ( ) 138طالبة من طالبات المرحلة الثانوية في المدينة المنورة.
أوضحت النتائج فعالية السنادات التعليمية في تنمية التفكير الناقد في كل من التفسير وتقويم المناقشات ،كما قام الشهري ()2015

بدراسة هدفت تقصي أثر السقاالت التعليمية في تدريس العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى تلميذات المرحلة المتوسطة،
وطبقت الدراسة على عينة قصدية شملت ( ) 58تلميذة من تلميذات الثاني المتوسط بمدينة الطائف ،وطبقت الباحثة اختبار تحصيلي

على مجموعتي الدراسة واسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دالئل احصائية عند مستوى داللة (0=αو )05بين متوسطي درجات

تلميذات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوى (التذكر  -الفهم – التطبيق -التحليل -
االختبار التحصيلي الكلي) لصالح المجموعة التجريبية.
وال توجد دراسات – على حد علم الباحثين – بحثت في أثر الدعائم التعليمية في تعديل التصورات البديلة لدى الطلبة ،
باإلضافة إلى ندرة الدراسات في الوطن العربي – على حد علم الباحثين– فيما يتعلق باستخدام الدعائم التعليمية في تدريس العلوم
وتؤكد بعض الدراسات على الندرة كدراسات (الشهري ،2015 ،حافظ  )2006 ،لذلك ونظ ار لما تتميز به الدعائم التعليمية من

خطوات إجرائية ،أرى الباحثان أهمية تجريبها لتعديل التصورات البديلة لدى طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة شمال
الباطنة في سلطنة عمان في وحدة الكهرباء وتطبيقاتها التقنية ،فمن الممكن من خاللها عالج التصورات البديلة في أذهان الطلبة،
كما يأمل الباحثان من هذه الدراسة أن تشكل إضافة لألدب التربوي ،وأن تبنى عليها دراسات تربوية أخرى مستقبال ،وأن يستفيد منها
معلمو ومشرفو العلوم ومصممو المناهج.

مشكلة الدراسة وسؤالها:

نظر لما تحتله المفاهيم من مكانة
تزايد االهتمام في اآلونة األخيرة بضرورة معرفة المفاهيم العلمية وواقعها في أذهان الطلبةً ،ا
في ميدان تعلم العلوم وتعليمها  ،و ضرورة تعلمها بصورة صحيحة ،ومن هذه المفاهيم ،المفاهيم الكهربائية ،حيث أكدت الدراسات

كدراسة (الهنائي ) 2011،و التي طبقت على عينة من طلبة الصف التاسع األساسي في سلطنة عمان إلى وجود تصورات بديلة في
مفاهيم الطاقة الكهربائية منها مفهوم التيار الكهربائي ،وفرق الجهد الكهربائي ،والمقاومة الكهربائية ،وتوصيل المقاومات على التوالي

والتوازي ،وقد أرجعت ذلك إلى وجود مفاهيم علمية مجردة من الصعب على الطالب إدراكها ،وعدم وجود خلفية علمية كافية لدى

الطلبة عن المفاهيم الكهربائية .باإلضافة إلى دراسة الهنائي ( )2011والتي أجريت على البيئة العمانية ،أثبتت دراسات أخرى مثل
(عبد السالم ،2005 ،الخولي ،2003،العطارAfara, Osta, ، Dilber & Duzgun,2008،Erol & Bilal,2009 ،2001 ،

 ) zoubeir,2007إلى انتشار تصورات بديلة لدى الطلبة في المفاهيم الكهربائية ودعوتها إلى ضرورة قيام المعلمين باستخدام
اساليب متنوعة من أساليب اكتساب الطلبة للمفاهيم العلمية وتعديل التصورات البديلة.
وأوصى المؤتمر العلمي العاشر للجمعية المصرية للتربية العلمية ( )2006بتشجيع معلمي العلوم على استخدام نماذج تدريسية
متنوعة في تدريس العلوم حتى يتمكن الطلبة من تصحيح التصورات البديلة الموجودة في بنيتهم المعرفية ،وأصبح التحدي الذي
يواجه معلم العلوم ليس مس اعدة الطلبة على تعلم المفاهيم العلمية ،بل ومساعدتهم على تعديل التصورات البديلة التي قد توجد في

بنيتهم المعرفية (الناشري .)2008 ،ومن هذه النماذج والطرق الدعائم التعليمية التي تعتبر إحدى التطبيقات التربوية للنظرية البنائية
للتعلم؛ حيث تنادي بأن التعلم ال يتم إال من خالل التعرف على الخبرات السابقة للمتعلم واالنطالق منها ،ثم إعادة تنظيم خبرات
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المتعلم لينتقل إلى مرحلة االعتماد على نفسه في التعلم ،وذلك لتحقيق استم اررية التعلم .وعليه سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن
السؤال اآلتي:
كيف ساعد استخدام الدعائم التعليمية في تعديل التصورات البديلة لدى طالبات الصف التاسع األساسي في مفاهيم الكهرباء
وتطبيقاتها التقنية؟

مبررات الدراسة:

 .1قلة الدراسات العربية ،وخاصة العمانية منها ،في استخدام الدعائم التعليمية في تعديل التصورات البديلة– على حد علم الباحثين -
حيث إن معظمها ركز على التحصيل الدراسي.
 . 2انتشار التصورات البديلة لدى الطلبة في وحدة الكهرباء وتطبيقاتها التقنية ،والذي يشكل ظاهرة تعيق تعلم العلوم ،وال بد من إيجاد
السبل الكفيلة لحلها.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

 .1يمكن أن تفيد في تقديم استراتيجية عالجية ،قد تسهم في عالج التصورات البديلة نحو المفاهيم الكهربائية لدى طالبات الصف
التاسع األساسي في مادة العلوم.
 . 2يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة المسؤولين عن برامج تأهيل المعلمين لتزويد معلمي العلوم باالستراتيجيات الحديثة التي يمكن
من خاللها تعديل التصورات البديلة نحو المفاهيم العلمية لدى الطلبة.
 .3تقدم معلومات عن الدعائم التعليمية ،التي تعتبر مدخال حديثا في األدب التربوي.

أهداف الدراسة:

سعت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام الدعائم التعليمية في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم الكهربائية لدى طالبات

الصف التاسع األساسي بسلطنة عمان.

منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي ،حيث تم تطبيق اختبار قبلي وبعدي لتشخيص التصورات البديلة

للمجموعتين التجريبية والضابطة ،وتم تدريس المجموعة التجريبية بالدعائم التعليمية ،والمجموعة الضابطة بالطريقة السائدة.

مجتمع الدراسة وعينتها:
تمثل مجتمع الدراسة في جميع طالبات الصف التاسع األساسي في المدارس الحكومية التابعة للمديرية العامة للتربية

والتعليم بمحافظة شمال الباطنة للعام الدراسي  2017/2016في الفصل الدراسي الثاني والبالغ عددهم ( )4003طالبة .أما عينة
الدراسة فتكونت من ( )62طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي بإحدى مدارس التعليم األساسي في المحافظة ،موزعات على
مجموعتين :المجموعة التجريبية وعدد طالباتها ( )33طالبة درسن العلوم حسب دليل األنشطة المعد باستخدام الدعائم التعليمية
باالستعانة بمعلمة تم تدريبها على تطبيق الدعائم  ،والمجموعة الضابطة والبالغ عدد طالباتها ( )29طالبة تم تدريسهن بالطريقة

السائدة ،والمتضمنة على مجموعة متنوعة من طرق التدريس مثل الحوار والمناقشة والعرض العملي ،ولعب األدوار ،من قبل معلمة

أخرى ،وقد تم اختيار المجموعتين بالطريقة العشوائية البسيطة من بين ثالث شعب بالمدرسة.
مادة الدراسة وأداتها:
اشتملت مادة الدراسة وأداتها على اآلتي:
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 .1دليل المعلم :تم إعداد دليل للمعلمة في وحدة (الكهرباء وتطبيقاتها التقنية) في مادة العلوم للصف التاسع األساسي وفقا للدعائم
التعليمية لالسترشاد به في عملية تطبيق الدراسة في المجموعة التجريبية ،وقد تم اختيار هذه الوحدة لعدة أسباب منها :صعوبة
تعلم بعض المفاهيم العلمية في هذه الوحدة ألنها تعرض مفاهيم مثل :التيار ،المقاومة ،األمبير ...إلخ ،ألول مرة ،فهي جديدة
على بناهم المعرفية ،ووجود بعض المفاهيم المجردة كالتيار والمقاومة ،كما أن عدم وجود معنى لبعض المصطلحات الموجودة
في الوحدة في اللغة التي يتكلم بها الطالب في ح ياته اليومية مثل الجلفانوميتر واألميتر ،باإلضافة إلى وجود بعض الخصائص
المشتركة بين المصطلحات العلمية مثل بين المولد الكهربائي والمحرك الكهربائي ،جميع هذه الصعوبات وغيرها قد تسبب
تكوين تصورات بديلة لدى الطلبة ،ولمناسبة الوحدة لتطبيق الدعائم التعليمية ،ولت ازمن وقت التطبيق مع وحدات الفصل الدراسي
الثاني .وقد مر إعداد هذا الدليل بالعديد من الخطوات منها :تم االستفادة من المبادئ التوجيهية الموضحة في مراحل الدعائم

التعليمية في األدبيات والدراسات السابقة كدراسة (الشهري2015 ،؛ حافظ )2006 ،لتصميم دروس وفق الدعائم التعليمية.
 .2اختبار تشخيص التصورات البديلة :تم إعداد اختبار تشخيص التصورات البديلة والذي يهدف إلى معرفة التصورات البديلة لدى
طالبات الصف التاسع األساسي في وحدة الكهرباء وتطبيقاتها التقنية .وقد قسمت أسئلة االختبار إلى أربعة مفاهيم كبرى

(محاور) هي :الكهرباء الساكنة ،وتضمنت ثالثة أسئلة ،والشحنات المتحركة ،وكذلك تضمنت ثالثة أسئلة ،والدائرة الكهربائية،
نظر لكثرة التصورات البديلة في هذا المحور ،واخي ار الكهرومغناطيسية ،وتضمنت ثالثة أسئلة.
وتضمنت تسعة أسئلة ،وذلك ًا

وقد تمت صياغة أسئلة االختبار من قسمين (ثنائي الشق  :)Two-Tier MCQsالقسم األول :يتضمن سؤاال وأربعة بدائل تقيس
تصورات الطالبات في مفاهيم وحدة الكهرباء وتطبيقاتها التقنية ،والقسم الثاني :تبريرات اإلجابة عن أسئلة القسم األول التي تختار
الطالبة منها وذلك من خالل ثالثة تبريرات .وقد اختير هذا النوع من االختبارات بسبب تمتعه بعدد من المزايا وردت في األدب

التربوي ( أمبوسعيدي ،والبلوشي )2013 ،منها أنها:


تتيح تحديد تبريرات الطلبة لمعتقداتهم.



طريقة ناجحة لتحديد التصورات البديلة لدى الطلبة حول المفاهيم العلمية.



سهلة التطبيق للتعرف على المفاهيم البديلة وتحتاج لوقت أقل مقارنة بالمقابالت الفردية.



تتيح فرصة مسح عدد كبير من المفاهيم في االختبار الواحد ،األمر الذي يصعب تطبيقه في المقابالت الفردية.

وفيما يلي مثال على االختبار:
جميع المواد التالية تعتبر موصلة جيدة للكهرباء ماعدا:
أ .الذهب
السبب العلمي إلجابتي هو:

 .1عدم وجود إلكترونات حرة

ب .الفضة
 .2وفرة االلكترونات الحرة

ج .الهيليوم

د .الكربون

 .3قلة اإللكترونات الحرة

وللتحقق من الصدق الظاهري لالختبار تم عرضه على سبعة محكمين تربويين من أستاذة مناهج وطرق تدريس العلوم ،وعدد من
مشرفي ومشرفات العلوم ،ومعلمات العلوم ،للتأكد من السالمة العلمية ألسئلة االختبار وبدائل اإلجابة والتبريرات المختلفة حول كل
سؤال وقد تم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء مالحظاتهم ومقترحاتهم .أما بالنسبة للتحقق من ثبات االختبار ،فقد تم تطبيقه على
عينة مختلفة عن مجموعات الدراسة ،وتم حساب درجات لإلجابات الصحيحة على النحو التالي :يحصل الطالب على درجتين إذا
كانت اإلجابة في قسمي السؤال صحيحة ،ويحصل الطالب على درجة إذا كانت اإلجابة في القسم األول من السؤال صحيحة،
ويحصل الطالب على صفر إذا كانت اإلجابة في القسم األول خاطئة وإن كانت اإلجابة في القسم الثاني صحيحة .وقد تم حساب
ثبات االتساق الداخلي لمفردات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaوبلغ معامل ألفا لمفردات االختبار

( )0,84وهو مقبول إحصائيا مما ي دل على ثبات األداة .كما تراوحت معدالت الصعوبة لالختبار بين  ،0,85-0,40ومعامالت
التمييز بين .0,75-0,50
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التكافؤ بين مجموعتي الدراسة:

تم اختبار تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية في اختبار تشخيص التصورات البديلة ،وذلك من خالل تطبيق اختبار

قبلي للمجموعتين ثم حساب المتوسط الحساب واالنحراف المعياري ،ولمعرفة ما إذا كانت الفروق دالة تم استخدام اختبار ت للعينتين
المستقلتين كما هو موضح في الجدول( ،) 1الذي يوضح نتائج التحقق من التكافؤ بين المجموعتين قبل البدء في المعالجة التجريبية.

جدول ( :)1نتائج التحقق من التكافؤ بين المجموعتين قبل البدء في المعالجة التجريبية
المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة

33
29

المتوسط
الحسابي
13,6
15

االنحراف
المعياري
3,9
3.5

قيمة "ت"
1,72

درجة الحرية
60

الداللة اإلحصائية
0,091

الدرجة الكلية في االختبار= 36درجة

يتضح من الجدول ( )1تقارب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكلتا المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار اكتساب
المفاهيم الكهربائية ،وكانت قيمة "ت" غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05 = αمما يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ،ويعد ذلك مؤش ار على تكافؤ المجموعتين قبل البدء بتطبيق الدراسة.
خطوات الدراسة:

قام الباحثان بمجموعة من الخطوات لتطبيق الدراسة وهي كاآلتي:

 .1االطالع على العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالدعائم التعليمية ،والتصورات البديلة في المفاهيم الكهربائية ،ونتائج
الدورات التدريبية وحلقات العمل التي تقام لعالج التصورات البديلة ،كما قام الباحثان بتطبيق دراسة استطالعية للوقوف على

مشكلة الدراسة.

 .2الحصول على الموافقة الرسمية من المكتب الفني للدراسات والتطوير بو ازرة التربية والتعليم ودائرة اإلشراف التربوي بمديرية
التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة.
 .3إعداد دليل المعلم والذي يشمل اإلطار النظري ،واألهداف السلوكية المتوقع تحقيقها ،والوسائل التعليمية ،وخطط تحضير
الدروس في وحدة الكهرباء وتطبيقاتها التقنية باستخدام الدعائم التعليمية وعرضه على المحكمين للتأكد من صالحيته ومناسبته
لتحقيق أهداف الدراسة.
 .4إعداد أداة الدراسة والتي تمثلت في اختبار تشخيص التصورات البديلة ،ثم عرضه على المحكمين للتأكد من صدقه ،وحساب
ثباته بالطرق المعروفة.

 .5تطبيق أداة الدراسة على عينة من طالبات الصف التاسع األساسي من مدرسة جمانة للتعليم األساسي بمحافظة شمال الباطنة،
وإعادة صياغة أداة الدراسة مرة أخرى بناء على النتائج التي تم الحصول عليها ،حيث تم استبعاد األسئلة التي تكاد أن تخلو من

التصورات البديلة.

 .6تطبيق األداة على عينة أخرى من طلبة الصف التاسع األساسي في مدرسة الضياء للتعليم األساسي في محافظة شمال الباطنة،
وحساب معامل الثبات لالختبار.
 .7اختيار مجتمع الدراسة والذي تمثل في طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة شمال الباطنة ،ومن ثم اختيار إحدى
مدارس المحافظة بشكل قصدي ،واختيار المجموعة الضابطة والتجريبية بشكل عشوائي باستخدام القرعة بحيث تدرس
المجموعتين من قبل المعلمة نفسها.
 .8تدريب المعلمة التي ستقوم بالتدريس على كيفية التدريس بالدعائم التعليمية ،وشرح دليل المعلم وطريقة تحضير الدروس.
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 .9التطبيق القبلي الختبار تشخيص التصورات البديلة على المجموعتين الضابطة والتجريبية.
 .10التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار تشخيص التصورات البديلة من خالل استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة
لنتائج طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي.
 .11البدء في تطبيق الدراسة والتي استمرت من بداية شهر فبراير وحتى نهاية شهر مارس 2017م ،وخالل فترة التطبيق قام
الباحثان بمتابعة المعلمة من خالل حضور بعض الحصص بشكل مستمر ،للتأكد من صحة التطبيق ،ولمعرفة وجود أي

تعديالت أو مالحظات على الدليل من قبل المعلمة المطبقة ،دون التدخل أو المشاركة من قبل الباحثين في الحصة بصورة
نهائية.

 .12التطبيق البعدي الختبار تشخيص التصورات البديلة للمجموعتين الضابطة والتجريبية بعد انتهاء فترة التطبيق.
 .13التحليل اإلحصائي الختبار اكتساب المفاهيم الكهربائية باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
 .14عرض النتائج ومناقشتها ،والخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

لإلجابة عن سؤال الدراسة والذي ينص على" :كيف ساعد استخدام الدعائم التعليمية في تعديل التصورات البديلة لدى طالبات

الصف التاسع األساسي في مفاهيم الكهرباء وتطبيقاتها التقنية؟ " تم تحديد النسب المئوية الستجابات الطالبات لكل بديل من بدائل
كل شق من شقي كل سؤال من األسئلة التي وضعها الباحثان  .وتم اعتماد حصول أي مشتت من المشتتات في االختبار على أنه

تصور بديل إذا حصل على نسبة ( )%20فما فوق من استجابات الطالبات وهذه النسبة تم اإلشارة إليها في دراسة البلوشي (Al-
 ،)Balushi, 2009ودراسة البلوشي وأمبوسعيدي والشعيلي وتايلر ( Al-Balushi, Ambusaidi, Al-Shuaili,& Taylor,

 )2012وقد تم التعامل مع السؤال كوحدة واحدة ،وليس كل جزء أو شق على حدة في عملية التحليل ،واستخراج التصورات البديلة،

حيث إن الشقين يكمالن بعضهما البعض .فمثال قد تكون إجابة الطالب ة في الشق األول من السؤال صحيحة لكن التفسير الذي
اختارته غير صحيح ،فهذا معناه وجود تصور بديل في التفسير ،وأحيانا يكون االختيار في الشق األول غير صحيح ولكن التفسير

المقدم له في الشق الثاني صحيح ،وهذا يعني وجود تصور بديل في المفهوم ،وهكذا .وقد تم تقسيم نتائج االختبار حسب محاور

(المفاهيم الكبرى أو الرئيسة) االختبار والمتمثلة في الكهرباء الساكنة ،والشحنات المتحركة ،والدوائر الكهربائية ،والكهرومغناطيسية.
أوالا :الكهرباء الساكنة:

يوضح الجدول ( ) 2النسب المئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة في اختبار المفاهيم الكهربائية لمفهوم

الكهرباء الساكنة
جدول ( :)2النسب المئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة في اختبار المفاهيم الكهربائية لمفهوم الكهرباء
الساكنة
رقم السؤال

نسبة التك اررات ()%
ب

أ

التفسير

ج

1

د

3

2

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

1

8

0

20

4

72

96

0

0

72

96

24

4

4

0

14

8

4

28

24

56

72

0

8

48

8

36

88

16

4

15

52

84

20

12

4

0

24

4

48

40

48

52

4

8

بديال حسب المحك المعتد ،وهذا يظهر جليا في
اا
مالحظة :عندما تكون نسبة أداء الطالبات في البدائل المشتتة أقل من  %20ال تعتبر
تصور ا
المجموعة التجريبية .تم اإلشارة إلى اإلجابة الصحيحة بوضع خط أسفلها.
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يظهر من الجدول ( ) 2وجود تصورات بديلة للمفاهيم الكهربائية في مجال الكهرباء الساكنة بين الطالبات ،وهذا يتفق مع دراسة
أندرسون ،ولوكاس ،وجينز ،وديركينغ (  )Anderson, Lucas, Ginns,& Dierking, 2000والتي بينت انتشار التصورات البديلة
لدى الطلبة في مفاهيم الكهرباء الساكنة ،والتي دعت إلى ضرورة تشخيصها في هذا المجال من أجل فهم أفضل الطرق إلنتاج
الكهرباء الساكنة ،وقد ظهرت هذه التصورات بنسب متفاوتة وانتشرت بصورة أكبر بين طالبات المجموعة الضابطة ،وقد يكون ذلك
بسبب الخلط بين المفاهيم كما هو الحال في السؤال الرابع حيث ذكرت الطالبات أن النواة في الذرة متعادلة ،كما ذكرت أن النواة

تتكون من إلكترونات ونيوترونات ،وقد يكون السبب في ذلك الخلط بين المفاهيم مفهوم النواة ومفهوم الذرة ،وذلك ألن مفهوم الذرة
مجرد وجديد بالنسبة للطالبات ،ففي المجموعة التجريبية ،استخدمت المعلمة الرسوم الكاريكاتورية والرسوم التوضيحية للتفريق بين

المفاهيم كما استعان ت بالعديد من التجارب العلمية واألنشطة المساندة ،واستخدمت استراتيجيات النمذجة والكلمات المفتاحية،
والتوضيح والتوسع في المفاهيم.
ثاني ا :الشحنات المتحركة:

يوضح الجدول ( ) 3النسب المئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة في اختبار المفاهيم الكهربائية لمفهوم الشحنات
المتحركة.
الجدول ( :)3النسب المئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة في اختبار المفاهيم الكهربائية لمفهوم الشحنات
المتحركة
رقم السؤال

نسبة التك اررات ()%
ب

أ

التفسير

ج

1

د

3

2

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

3

16

92

64

8

8

0

0

0

36

24

44

52

20

24

4

60

56

4

4

8

16

28

20

36

52

28

8

36

40

5

16

4

16

4

56

80

12

12

40

84

28

8

32

8

يالحظ من الجدول ( ) 3انتشار التصورات البديلة لدى الطالبات في مفاهيم الشحنات المتحركة في كلتا المجموعتين التجريبية
والضابطة ،لكن اكثرها لدى طالبات المجموعة الضابطة ،وذلك بسبب طبيعة المفاهيم العلمية المتضمنة في هذا المجال ،فبعض
المفاهيم مجردة ،كما أن بعض المفاهيم تحتاج إلى معرفة مفاهيم سابقة لتعلمها ،وعدم ربط المفهوم بالبيئة التي يعيش بها الطالب.

وكمثال على ذلك في السؤال الثالث ذكرت الطالبات في المجموعة الضابطة أن السليكون موصل جيد للكهرباء ،بينما توصلت عدد
قليل منهن إن جسم اإلنسان موصل جيد للكهرباء .وعندما سئلت الطالبات في المجموعة الضابطة عن سبب التوصيل ذكرت

بعضهن أن جسم اإلنسان يحوي على إلكترونات حرة توصل الكهرباء ،كما أجابت بعضهن بوجود الكهرباء بداخله مما يجعله يوصل

الكهرباء ،قد يكون السبب وراء ذلك اعتقاد الطالبات أن جسم اإلنسان مادة صلبة يوجد بها إلكترونات في حين أن جسم اإلنسان
يتكون من خاليا بها أيونات موجبة و سالبة توصل التيار تنشأ من األمالح الموجودة ،بينما نلحظ أن التصورات البديلة تقل عند
طالبات المجموعة التجريبية حيث ربطت المعلمة المفهوم بالبيئة التي تعيش فيها الطالبة واستخدمت الرسوم الكاريكاتورية والصور
والرسوم التوضيحية مصحوبة باألدوات المساعدة مثل تلميحات التأمل والتفكير ،والتلميحات اللفظية ،واألنشطة المساندة :مثل

استخدام الحاسوب والوسائط التعليمية ،والتوضيحات المعملية ،والنمذجة ،وطرح األسئلة التي تحوي كلمات مفتاحية.
ثالث ا :الدائرة الكهربائية:

يوضح الجدول ( ) 4النسب المئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة في اختبار المفاهيم الكهربائية لمفهوم الدائرة
الكهربائية.
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الجدول ( :)4النسب المئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة في اختبار المفاهيم الكهربائية لمفهوم الدائرة
الكهربائية

رقم السؤال

نسبة التك اررات ()%
ب

أ

التفسير

ج

1

د

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

تجريبية

ضابطة

6

24

0

16

7

32

16

16

8

36

92

12

4

9

48

12

4

8

12

11
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يبين الجدول ( ) 4وجود تصورات بديلة في المفاهيم المتضمنة في مجال الدائرة الكهربائية ،وهذا يتفق مع دراسات (حسام الدين،
2010؛ الخولي2003 ،؛ العطار2001،؛ Psycharis, Chalatzoglidis,& Kalogiannakis, 2013; Şen,& Aykutlu,
 ) 2008; Tsai, 2003التي بينت انتشار التصورات البديلة في مفاهيم الدائرة الكهربائية منها على سبيل المثال أن التيار يستهلك في
المقاومة ،ويتم تخزين التيار في البطارية ،والبطارية هي مصدر التيار الكهربائي ،وتعزو هذه التصورات لعدة أسباب منها أن هذه

المفاهيم مجرد ة ،وقد تعود إلى عدم فهم المعلم للمصطلح العلمي وهذا ما أوضحته المعلمة المتعاونة ،وأكدته دراسة غونستون،

ومولهال ،وماكيتريك ) Gunstone, Mulhall,& McKittrick, 2009( ،الذي أوضحت أن عدم فهم المعلم للمفاهيم الكهربائية

يؤدي إلى تكون مفاهيم بديلة لدى الطلبة ،واحتواء الدرس على المصطلحات ذات الدالالت المتباينة مثل التيار ،وشدة التيار ،ففي
السؤال السابع أجابت طالبات المجموعة الضابطة أنه عند توصيل سلك بين قطبي البطارية مباشرة فإن ذلك يؤدي إلى شحن
البطارية ،كما فسر بعض الطالبات أن الشحنة تستهلك في السلك ،بينما فسر البعض اآلخر من الطالبات أن الشحنة تستهلك في
المقاومة والتفسير الصحيح هو أنه عند توصيل سلك بين قطبي البطارية مباشرة فإن ذلك يؤدي إلى تفريغ البطارية وذلك بسبب
توقف التفاعالت الكيميائية في البطارية ،وقد يعود ذلك بسبب اعتقادهن أن البطارية هي مصدر الشحنات وهذا ظهر في السؤال
السادس وبالتالي فإن الشحنات تنتهي بسبب استهالكها في الدائرة.
أما في السؤال التاسع فأجابت طالبات المجموعة الضابطة أن المنصهر يصنع من مواد عازلة مثل الزجاج ،وذكرت بعضهن

أن السبب وراء ذلك حتى يتحمل الفولتية الكبيرة ،في حين ذكرت بعضهن اآلخر أن السبب وراء ذلك حتى ال يوصل التيار
الكهربائي ،والمفهوم الصحيح أن المنصهر يصنع من مواد سريعة االنصهار مثل الرصاص والسبب العلمي لذلك حتى ينقطع عند
زيادة شدة التيار الكهربائي ،ويالحظ انتشار التصور البديل في المجموعة الضابطة وال يوجد في المجموعة التجريبية وذلك ألن

الطالبات في المجموعة التجريبية عملت على تفكيك المنصهر ومالحظة األجزاء المكون منها ،وهذا يتفق مع دراسة غونستون
ومالهيل وماكترك ) )Gunstone, Mulhall, & McKittrick,. 2009التي أثبتت فعالية النمذجة في تعديل التصورات البديلة
في المفاهيم الكهربائية .كما عملت المجموعة التجريبية على محاكاة عمل المنصهر باستخدام برنامج التمساح الفيزيائي ،وباستخدام
الدوائر الحقيقية أيضا ،وهذا يتفق مع دراسة جاكوال ،ونورمي ،و فيرمانز )Jaakkola, Nurmi, & Veermans, 2011( ،التي
تشير إلى أنه عند تعليم الطلبة عن الدوائر الكهربية ،يمكنهم الحصول على فهم أفضل عندما يكون لديهم فرصة الستخدام المحاكاة
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والدوائر الحقيقية في موازاة استخدام محاكاة الكمبيوتر .وفي السؤال الحادي عشر أجابت طالبات المجموعة الضابطة أن الشحنات
الكهربائية تتسارع عندما تعبر خالل مقاومة كهربائية ،وذلك ألن المقاومة ال تؤثر على حركة الشحنات ،والصحيح أن الشحنات
الكهربائية عندما تعبر خالل المقاومة الكهربائية فإن سرعتها تتباطأ ألن المقاومة تعرقل حركتها ،ويالحظ عدم وجود تصور مع
طالبات المجموعة التجريبية ألن المعلمة است خدمت الرسوم الكاريكاتورية التي توضح وظيفة المقاومة كما استخدمت أسلوب
المشابهات حيث شبهت الدائرة الكهربائية بالدائرة المائية ،فشبهت المقاومة بالصنبور وشبهت الشحنات بالماء وهذه االستراتيجية أثبت
فعاليته في دراسته (.)Tsai, 2003
رابعا :الكهرومغناطيسية:
يوضح الجدول ( ) 5النسب المئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة في اختبار المفاهيم الكهربائية لمفهوم
الكهرومغناطيسية.

الجدول ( :)5النسب المئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة في اختبار المفاهيم الكهربائية لمفهوم
الكهرومغناطيسية
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يتضح من الجدول ( ) 5ان هناك تصورات بديلة لدى طالبات المجموعة التجريبية في مجال الكهرومغناطيسية ،وقد يعود
السبب في ذلك إلى وجود خصائص مشتركة بين المصطلحات العلمية في المفاهيم المتضمنة في هذا المجال مثل بين المولد
الكهربائي والمحرك الكهربائي كما يظهر ذلك في السؤال الثالث عشر ،وهذا ما أكدته دراسة أندرسون ،ولوكس وجنس وديركنج
( )Anderson, Lucas, Ginns, & Dierking., 2000والتي دعت إلى ضرورة تشخيص التصورات البديلة .كما قد يعود ذلك
إلى صعوبة تعلم المفاهيم السابقة لتعلم مفاهيم جديدة كما هو الحال في السؤال الثاني عشر حيث ذكرت طالبات المجموعة الضابطة

أن األشخاص يستطيعون التنبؤ بمقدار الزيادة في فاتورة الكهرباء عند شرائهم جهاز جديد للمنزل وذلك من خالل معرفتهم للمقاومة

في مواصفات الجهاز ،كما فسرت ذلك ألنها تعطي معلومات عن مقدار الطاقة التي يبددها الجهاز الكهربائي في وحدة الزمن ،بينما
فسرت بعض منهن ذلك ألنها تعطي معلومات عن الطاقة التي ينتجها الجهاز الكهربائي في وحدة الزمن ،والصحيح أن األشخاص

يستطيعون التنبؤ بمقدار الزيادة في قيمة فاتورة الكهرباء عند شرائهم جهاز كهربائي جديد وذلك من خالل قيمة القدرة في مواصفات
الجهاز وذلك ألنها تعطي معلومات عن الطاقة التي يستهلكها الجهاز الكهربائي في وحدة الزمن .ويالحظ عدم وجود تصورات بديلة
لدى طالبات المجموعة التجريبية في هذا السؤال حيث توصلت جميع طالبات المجموعة التجريبية للمفهوم الصحيح للقدرة وذلك ألن

المعلمة استخدمت الرسوم الكاريكاتورية التي توضح أهمية معرفة قيمة القدرة عن شراء أي جهاز كهربائي ،كما أن الدليل يحوي على

العديد من األنشطة والمشاريع التي تتطلب منهن الرجوع لألجهزة الموجودة في المنزل وإيجاد قيمة القدرة وحساب القيمة المتوقعة
لفاتورة الكهرباء.
ويمكن تفسير النتيجة العامة أن الدعائم التعليمية لها قدرة جيدة في تعديل التصورات البديلة كونها إحدى استراتيجيات النظرية

البنائية ،ففيها يتعرف المعلم على المعلومات السابقة للمتعلم ويستخدمها كأساس لبناء معرفته الجديدة ،ثم يعمل المعلم على تقديم
النموذج التدريس ي حيث يقدم المعلم نموذجا لألداء المثالي للمهمة المطلوبة أمام الفصل ،ويطلب من المتعلمين أن يفكروا بصوت
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عال في األداء المطلوب منهم ،ويقدم لهم المعينات البصرية التي تساعدهم في أداء المهمة ،ثم يوزع المتعلمون إلى مجموعات
ويطلب منهم أداء المهمة أو المهارة المطل وبة منهم من خالل المجموعة ويقدم لهم خالل هذه الخطوة المساعدات اللفظية:
كالتفسيرات وبطاقات األسئلة ،وغيرها من المساعدات اللفظية التي تتناسب مع المهمة المطلوبة ،والتلميحات غير اللفظية ،ثم يعمل
المعلم على إزالة الدعم تدريجيا حيث ينقل المهمة أو المهارة للمتعلم ويطلب من كل متعلم أن يؤدي المهمة أو المهارة منفردا ،ويقوم
خالل ذلك بمراجعة أداء كل متعلم للمهمة أو المهارة ويقدم لهم نوعين من التغذية الراجعة وهما :التغذية الراجعة التأكيدية في حال
األداء الصحيح للمهمة ،والتغذية الراجعة التصويبية في حال الفشل في أداء المه مة ،ثم يعمل المعلم على إزالة الدعم كليا وذلك بعد
أن يتأكد من إتقان المتعلم للمهمة ،وفيها يطبق المتعلم المهارة في مواقف جديدة ،ثم ينتقل ألداء مهارة جديدة ،وهذا يتفق مع

المقترحات التي قدمها أمبوسعيدي والبلوشي ( )2013من أجل تذليل صعوبة تعلم المفاهيم العلمية ومنع تكون التصورات البديلة
وهي:
 الفعل أوال ثم الكلمات ،أي أن المعلم يخطط للحصة بطريقة يبدأ الطلبة باألنشطة ،ثم يقوم بتوضيح المعلومات من األنشطة،
وإكسابها للطلبة ،وهنا على المعلم أن يستخدم األساليب التدريسية التي تعين على ذلك.



حمل المفهوم الجديد في أثناء التدريس :أي أن على المعلم أن يضع في االعتبار في أثناء التخطيط للدرس أن هناك مفهوما أو
مفاهيم جديدة يجب أن تكسب للطلبة .وبالتالي فإن األنشطة ،واألسئلة المقدمة في الحصة يجب أن تركز على هذا الجانب.



علم المفهوم لآلخرين :ويقصد به ب أن يطلب المعلم من الطلبة تعليم بعضهم البعض من خالل المناقشات ،وطرح األسئلة؛ ألن

الطلبة يكونون في بعض األحيان أقدر على توصيل المعلومات إلى بعضهم من المعلم نفسه.

 ال تجعل المفهوم يموت :ويقصد به أال يغفل المعلم المفهوم ،إذ عليه تذكير الطلبة به كلما سنحت الفرصة لذلك في الحصص
المختلفة ،كما يجب أن يكون هناك تطبيق لذلك المفهوم؛ حتى يترسخ في ذهن الطلبة.

كما أن الدعائم التعليمية تشتمل على العديد من االستراتيجيات األخرى التي يستخدمها المعلم خالل مراحل تطبيق استراتيجية

الدعائم ،والعديد من هذه االستراتيجيات ثبتت فاعليتها في تعديل التصورات البديلة وكأمثلة على ذلك استراتيجية حل المشكالت

باألقران (أمبوسعيدي ،والبلوشي ،)2014 ،واستراتيجية التعلم بالمتشابهات (الرفيدي ،)2007 ،والتجارب العلمية (الدهمش 2014،؛
العطار2001 ،؛  ،) Zacharia, 2007والنمذجة (أمبوسعيدي ،والصابري ،)2017 ،وبرامج المحاكاة الحاسوبية (البعلي2002،؛

الدهمش ،واألشول ،والحمادي2015 ،؛ محمد2005،؛ ملكاوي ،والمعمري ،)2016،الوسائل المتعددة (السيد2002 ،؛ اللولو،
 ،)2007و خرائط المعلومات ( أبو طير2009 ،؛ تيس2008 ،؛ السيد2013 ،؛ عبد السميع2015 ،؛ الناقة ،)2011 ،و الرسوم
الكرتونية (األشقر1013 ،؛ شريف2014 ،؛ عبد الرحمن.)2016 ،
وأ ظهرت نتائج الدراسة فعالية الدعائم التعليمية ،وهذا يتفق مع معظم نتائج الدراسات التي اهتمت باستخدام نماذج واستراتيجيات
عالجية لتعديل التصورات البديلة في المفاهيم الكهربية مثل (األصهب2001 ،؛ الخولي2003 ،؛ العطار2001 ،؛ Baser,
&2006; Çepni,& Keleş, 2006; Kucukozer,& Kocakulah, 2008; Sencar,& Eryilmaz, 2004; Taşlıdere,
)Eryılmaz, 2009; Zacharia, 2007; Tsai, 2003

التوصيات والمقترحات:
خلصت الدراسة الحالية إلى العديد من التوصيات منها:
 .1ضرورة الكشف عن التصورات البديلة للطلبة قبل البدء في تدريس موضوع معين ،مما يساعدهم على اكتساب المفاهيم السليمة.
 .2تشجيع المعلمين على استخدام الدعائم التعليمية وطرائق التدريس المناسبة لتعديل التصورات البديلة.
 .3تضمين درس مطبق وفق الدعائم التعليمية ونبذة مختصرة عنها في دليل المعلم.
 .4تضمين موضوع الدعائم التعليمية من ضمن مقررات تدريس العلوم في ب رامج إعداد المعلم في مؤسسات التعليم العالي ،وضمن
برامج تأهيل المعلم وتدريبه في المركز التخصصي لتدريب المعلمين.
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كما تقترح القيام بمجموعة من الدراسات منها:

 .1دراسة أثر الدعائم التعليمية على متغيرات أخرى كمهارات التفكير العليا ،واكتساب مهارة حل المشكالت ،واالتجاهات العلمية،
وغيرها من المتغيرات األخرى ذات العالقة بتدريس العلوم.

 .2دراسة أثر الدعائم التعليمية على التحصيل الدراسي واكتساب المفاهيم العلمية لذوي االحتياجات الخاصة.

المراجع:
أوالا :المراجع العربية:

 .1أبو زيد ،صالح .)2014( .فعالية الدمج بين استراتيجيتي السقاالت التعليمية والخرائط الذهنية في تدريس الدراسات
االجتماعية لتنمية المفاهيم الجغرافية وبعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي .مجلة
الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية .57 -15 ،56،
 .2أبو طير ،بالل .)2009( .فعالية توظيف خرائط المعلومات في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لطالب الصف
الثامن االساسي .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة االسالمية ،كلية التربية ،غزة ،فلسطين.

عمان .دار الثقافة.
 .3أبو عاذرة ،سناء .)2012( .تنمية المفاهيم العلمية ومهارات عمليات العلم .طّ .1
 .4أبو عالم ،رجاء .)2003( .التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج  .SPSSط .1القاهرة ،دار النشر للجامعات.
 .5األشقر ،محمد ( .) 2013فعالية استخدام الرسوم الكرتونية في تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم الهندسية لدى
طالب الصف السادس األساسي بغزة .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التربية ،غزة.
 .6األصهب ،ناصر .) 2001( .أثر استخدام اسلوب المماثلة في تعديل المفاهيم الخطأ للتيار الكهربائي الثابت لدى طالب
الصف العاشر األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة اليرموك ،كلية التربية ،األردن.
 .7أمبوسعيدي ،عبد هللا ،والبلوشي ،سليمان ،والشعيلي ،علي .)2013( .التصورات البديلة في العلوم دليلك إلى تصحيحها.
جامعة السلطان قابوس.

عمان .دار
 .8أمبوسعيدي ،عبد هللا؛ والبلوشي ،سليمان .)2013( .طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية .طّ .3
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 .9أمبوسعيدي ،عبد هللا؛ والبلوشي ،سليمان .)2014( .أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت باألقران في اكتساب المفاهيم
الوراثية وتعديل التصورات ا لبديلة لدى طالبات الصف الثاني عشر بسلطنة عمان .المجلة األردنية في العلوم
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Abstract:
The aim of the study was to investigate the effect of the scaffolding instructions in correcting the
alternative conceptions among 9th grade female students in Sultanate of Oman. The study used semiexperimental approach. It consisted of 62 female students of 9 th grade in North ALBatinh
Governorate/ Sultanate of Oman. The sample of the study was divided into two groups experimental
group (n = 33 students) taught the electrical concepts by using scaffolding instructions and a control
group (n =29 students) which was taught by conventional method.
To achieve the study aim, the researchers designed teaching manual in how to use scaffolding
instruction to teach the experimental group. In addition, a student manual and electronic profile
containing PowerPoint presentations and videos were prepared and used. The validity of teaching
manual was checked by competence specialists. An identification of the alternative conceptions test
was designed. Both the validity and reliability (0.84) of the test were checked.
The findings of the study showed that there were reduced in alternative conceptions in electrical
concepts in experimental group compared to control group.
Keywords: electrical concepts, Scaffolding Instructions, Alternative Conceptions, Female Students,
9th Grade).
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