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  موضوع التركيب الخلوي   فيالشائعة الخاطئة معالجة المفاهيم فاعلية التدريس المتمايز في 

بلدى   منطقة الرياضبالصف األول المتوسط  طَّلا

 صالح بن إبراهيم النفيسة
 سعود امللك جامعة - الرتبية كلية - املناهج قسم   

 هـ8/9/1439 وقبل -هـ 29/7/1439 قدم للنشر

لدى  يف العلوم ملوضوع الرتكيب اخللويِّ  اخلاطئة الشائعةمعاجلة املفاهيم فاعلية التدريس املتمايز يف إىل استقصاء  هذه الدراسة هدفت المستخلص:
ب  ؛البحث طريقة تصميم االختبار البعديِّ  يف استخدم، و طالًبا يف هذه الدراسة (50)وقد شارك  ،الصف األول املتوسط يف منطقة الرياض طَّلا

من حيث املفاهيم  (،الضابطة والتجريبية)للتأكد من تكافؤ اجملموعتني  ؛القبلي اختبار التحصيل درجاتمراجعة بعد وذلك  ،جمموعتنيللمقارنة بني 
ب أن أهنىبعد و  ،حول موضوع الرتكيب اخللويِّ  اخلاطئة الشائعة بطريقة التدريس  اخللويِّ املفاهيم املرتبطة مبوضوع الرتكيب دراسة  اجملموعة التجريبية طَّلا

 وجود (ANCOVA) املصاحب التباين حتليل نتائج أظهرت ،اإلحصائية املعاجلة وبعد ،على اجملموعتني تطبيق اختبار التحصيل البعديِّ  تا  ،املتمايز
با يف أداء إحصائي   دالة   فروق    املئوية النسبة متوسط اخنفاض إىل النتائج أشارتكما  ،التجريبية اجملموعة لصاحل (والضابطة التجريبية) اجملموعتني طَّلا

 هذا اخنفض يف حني ،%10.3) إىل (%70.3 من التجريبية املعاجلة من االنتهاء بعد ، وذلكالتجريبية اجملموعة أفراد لدى غري الصحيحة للمفاهيم
ب لدى اخلطأ املفاهيم لنسبة املتوسط   .( %23.4إىل (%68.6 من الضابطة اجملموعة طَّلا
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 :مقدمةال

أنـا  ،م هذه املادةال ميكن أن أتعلا  ،نه من املوضوعات الصعبةإ"
ين مَّلحظــة مــا يفــد  يف أنــا ال ميكن ــ ،ال أعــرك كيفيــة تطبيقهــا

 ؛"السـنوات السـابقةيف  متهـاالـيت تعلا لقد نسيت املفاهيم  ،بيئيت
بمــــن ال كثــــري  العبــــارات تلــــكيشــــرتك يف  الــــذين يدرســــون  طــــَّلا
بال" :الــيت تقــول إىل املعلومــة واســتناًدا ،علميــةً  موضــوعات    طــَّلا

ًدا  ىمنًحــ تطبيــق يــتم   ؛"مهــمخيتلفــون يف قــدراأم وأتــا  تعل   ــدا ُم 
 دة  متعـــــدِّ  خيـــــارات   حبيـــــث يكـــــون لـــــديهم، التعلـــــيمو  مالـــــتعل   يف

، هلم بالنسبة ذات معًن  هالاملعلومات، وجع   الكتساب ومعاجلة
اخلاطئــة ميتلكــون القــدرة علــى تعــديل أو تهيــري املفــاهيم مــن   و 

م والتعلــــــيم لــــــتعل  ى هــــــذا املنحــــــى يف اســــــما ي  و  ،لــــــديهم الشــــــائعة
 مـــني يف كليـــات الرتبيـــةبـــرامج إعـــداد املعلِّ و  ،"التـــدريس املتمـــايز"

 داخــل وكيفيــة تطبيقــه حــول هــذا املنحــى، موضــوعات   نتتضــما 
 . يةهرك الصفال

 ،تـــدريسمـــن طرائـــق ال طريقـــة  عبـــارة عـــن التـــدريس املتمـــايز 
ببــالفروق الفرديــة بــني ال أــتم   مهــم، مــن حيــث أتــا  تعل   ،طــَّلا

قـــد و  ،(Tomlinson, 2014) وخـــرباأم الســـابقةواهتمامـــاأم، 
بال الدراســات أنا نتــائج  معظــم أظهــرت  مــون بطريقــة  يتعلا  طــَّلا
يناسـب اهتمامـاأم وحاجـاأم يف  ج  إذا تعاملوا مـ  مـنه ،أفضل

، ويأخــــذ يف  بالنســــبة هلــــمذا معــــًن ، حبيــــث يكــــون واقــــ  احليــــاة
 ;Goodnough, 2001) ماالعتبـــــار أتلـــــف أتـــــا  الـــــتعل  

McTighe & Brown, 2005; Tomlinson, 2014 .) 
بم اليــــتعلا  أهــــداك ا أيًضــــ، و هانفســــ معــــايري ا تــــوى طــــَّلا

يـــوفر  حبيـــث ،املـــنهجتعيينهـــا بواســـطة املعلـــم أو  م الـــيت يـــتم  الـــتعل  
يكـون  حـى ؛ب  لكـل طالـذاأـا  م الفـرديِّ خربات الـتعل   موناملعلِّ 

 فرديـــــة   بطريقـــــة   هم، وحتقيـــــق أهدافـــــعلـــــى الـــــتعل   يناجلميـــــ  قـــــادر 
(Tomlinson, 2014)،  يركــز  (م والتعلــيميف الــتعل  )ى ًحــمنوهــو

يف ضــوء  لكـل طالـب   والنجــاا الفـرديِّ  املعـريفِّ  علـى ييـادة النمـوِّ 
بلما يعرفه، وتقدمي املساعدة     م.يف التعل   لَّلستمرار لطَّلا

ثَّلثــــة  (Tomlinson, 2014)توملينســــون  تدحــــدا قــــد و 
للتــدريس  قابلــةً  تكــونعناصــر للمنــاهج الدراســية الــيت ميكــن أن 

أن ميكـن و  ،منـاتج الـتعل   ،مطريقـة الـتعل   ،: ا تـوىوهـي ،املتمايز
بى العط  حبيث ي   ،للتمايز يكون تدريس العلوم قابًَّل   ةً فرص طَّلا

ـــال ون هبـــا، وتوســـي  مهـــاراأم ستكشـــاك املوضـــوعات الـــيت يهتم 
   .مهارات االستقصاء العلميِّ ممارسة البحثية، و 

إىل شــري ت  مراجعــة األدب الســابق حــول التــدريس املتمــايز إنا 
واسـرتاتيجية التـدريس، ف م  املفهـوم، ومسـتوى صـعوبته، التكي  

شـري إىل يمـني لتنفيـذه، واألداء الـذي ي  وكمية اجلهـد والوقـت الَّلا 
ــــتعل   ــــة اال ــــ  جــــات التعل  الحتيام، ومــــدى مناســــبته لتلبي ــــة جلمي مي

بال  دا ال ب ـــ ،؛ ولتطبيـــق التـــدريس املتمـــايز يف الهرفـــة الصـــفيةطـــَّلا
بمن متييز اخللفيات املعرفيـة املختلفـة لل لهـتهم، ، ومسـتوى طـَّلا

م واالهتمامــات عنــدهم، ومســتوى تفــاعلهم مــ  وأولويــات الــتعل  
باآلخـــرين. ويركـــز التـــدريس املتمـــايز علـــى ممارســـة ال مـــن ) طـــَّلا

م يف الهرفـــــة الصـــــفية الـــــتعل   ةطنشـــــأل (ذوي القـــــدرات املختلفـــــة
 بأنفسهم.

 :خلفية الدراسة ومشكلتها

ـــيمالتـــدريس املتمـــايز منًحـــإنا  ـــه مواءمـــة  يـــتم   ،ى يف التعل في
ـــــوى، و  ـــــتعل  ا ت ـــــتعل  ، و مطريقـــــة ال ـــــاتج ال ـــــا  م،ن  الحتياجـــــاتوفًق

 تفريد التعلـيمعلى نقيض و مه؛ تعل   فِّ ل  الطالب، واهتماماته، وم  
 دة  ُمـــدا  ومهـــارات   احتياجـــات  ىل إفيـــه توجيـــه التعلـــيم  الـــذي يـــتم  
 جمموعـة   باحتياجـاتالتدريس املتمايز  ، يهتم  مبفرده لكل طالب  

بمـن ال صهرية   لَّلحتياجـات  تلبيـةً  ؛تكييـف التـدريس ؛ أيطـَّلا
مـــون يســـتخدمون لِّ كـــان املعأ  وســـواء   ،ضـــمن اجملموعـــة الفرديـــة

ـــتعل  التمـــايز يف ا تـــوى، والطريقـــة، و  ـــاتج ال بيئـــة يف  حـــى ، أومن
والتعامـل مـ  جمموعــات  ،اسـتخدام التقــومي املسـتمر م؛ فـننا الـتعل  

 ل هـــذا املنحـــى يف التعلـــيم ناجًحـــاجيعـــ ،العمـــل التعاونيـــة مبرونـــة  
م؛ إذ ة املعلِّــق مبهنياــأخــرى للتمــايز تتعلاــ وهنــاك أســباب   ،ة  بفاعليــ

يف التفكـــري  تطًـــاللتمـــايز، فهـــي متثـــل  ســـحرية   ال توجـــد وصـــفة  
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وميكنــــه  ،الــــيت يــــؤمن هبــــا الرتبويــــة م للقــــيمل  حــــول التعلــــيم والــــتع
بوســـــائل داخـــــل الهرفـــــة الصـــــفية  اقعيـــــة  و  إىل ممارســـــات   ترمجتهـــــا
 .دة  متعدِّ 

 احلاجـات لتلبيـة ااًل فعاـ تدريس املتمـايز توذًجـاال أصبحلقد 
بميـ  الجلختلفـة امل ميـةالتعل   مـن  ، بـدًءايف مجيـ  الصـفوك طـَّلا

الثــــا  ثــــانوي )الالثالــــث مرحلــــة ريــــاض األطفــــال حــــى الصــــف 
 .(عشر

هـــم ف  ن ناوأصـــبح، يف وقتنـــا احلـــاي اكثـــريً   ر التعلـــيملقـــد تطـــوا 
بتعلـــيم ال عـــد  ي  و  ،متعل  الـــكيفيـــة   عـــن الكثـــري  يف جمموعـــات   طـــَّلا
؛ اجليدةتعليمية ال من الطرائق (بواسطة التدريس املتمايز) صهرية  

 ،يف الوقت احلاي االلتحاق باملدارس طَّلبالمجي  يستطي   إذ
هلــــذه  الكبــــرية  التعامــــل مــــ  القــــدرة االســــتيعابيةمــــنياملعلِّ علــــى و 

بال االعتبـار أنا  يف مـ  األخـذ  ،املدارس  مجيًعـا ال ميكـنهم طـَّلا
ــــــــــوى تعــــــــــديل أنفســــــــــهم الســــــــــتيعاب ــــــــــاهج الدراســــــــــية  ُمت املن

(Tomlinson, 2014). 
، ويف ســـهلةً  البحـــث يف التـــدريس املتمـــايز لـــيس عمليـــةً  إنا 
التـــدريس املتمـــايز  نيتضـــما " إذ ،ال ميكـــن لاهلـــه هنفســـ الوقـــت

ــــيت   جيــــب أن مــــنياملعلِّ  تســــتند إىل فرضــــية أنا تعلــــيم الفلســــفة ال
الفرديـة بـني  حبيـث يناسـب الفـروق ،ميعملوا علـى تكييـف الـتعل  

بال  ُمتـــوى مـــن خـــَّللم علـــى الـــتعل   جبـــارهمإمـــن  بـــداًل  ،طـــَّلا
 :فالتمـايز يعـين (؛Willis & Mann, 2000")املنـاهج الدراسـية

ال  وهــــذا ؟اليــــوميِّ عملهــــم  تقــــانإل مــــوناملعلِّ  مــــا الــــذي يفتاجــــه
ـمعلِّ  تـا علـىإالعلـوم فقـط، و  يم  معلِّ ينطبق على  مجيـ  املـواد  يم 
   .ويارة التعليمالدراسية يف 
ــوقــد  ( أن اســتخدام  ,2006Deightonدت دايتــون )أكا
التـدريس  هااستخدامحنو  جيدةً  ةً أوليا  م كانت خطوةً أتا  التعل  

  إىل رف ـ تدا أاملتمايز، وييادة اهتمامهـا بأسـاليب التـدريس الـيت 
ـعلى  تركيزهاى أدا قد املهنية؛ و  كفاء أا طَّلهبـا  مأتـا  تعل ـ ذ  أخ 

أن  اآلن ميكنهـــاو  ،هبـــمإىل حتســـني وســـائل اتصـــاهلا  االعتبـــاريف 
ببتعلـــيم ال (واقعـــي   بشـــكل  )أهنـــا قامـــت ب تفخـــر حســـب  طـــَّلا

أشـارت جـافيي قـد و  .فقـط املـنهج ُمتـوى وليسمهم، أتا  تعل  
(2006Gaffey, )  بمعرفـــة ال أنا إىل ، شخصـــية   بصـــورة   طـــَّلا

مــن الوســائل  د  عــي   ،مــيهممعلِّ وتــوجيههم مــن خــَّلل وإرشــادهم، 
نتـــائج هـــذه  أشـــارتقـــد و  ،ةصـــحيح طريقـــةلـــة لتعلـــيمهم باالفع

ــتعــر   ضــرورة الدراســة إىل م ســهم يف تعل ــم املتهــريات الــيت ت  ك وفه 
بال  الصـــــفوك لوِّ أن حتـــــثـــــل هـــــذه املعلومـــــات مل وميكـــــن ،طـــــَّلا

صــــاحل ل هــــاتوظيف كــــنمي فاعلــــة   م  تعل ــــبيئــــة  إىل العاديــــةالدراســــية 
ـــتعل  ا ـــ ،الفـــرديِّ  مل إىل  تأدا يف أهنـــا قيمـــة هـــذه الدراســـة  نوتكم 

ــــ بم والَّلت والــــرتابط بــــني املعلِّــــتوثيــــق الصِّ  م  تعل ــــ بيئــــةيف  طــــَّلا
األكــرب بكيفيــة  واإلحســاس الدراســية، داخــل الهــرك ديناميكيــة  

بم التعل   قـد يسـتهرق  التعلـيم املتمـايز على الرغم مـن أنا ؛ و طَّلا
 اإجيابي ـ اأثـرً  فقد أظهرت هـذه الدراسـة من الوقت واجلهد، امزيدً 
بالم تعل ـــ يف نـــه ميكـــن حتويـــل الصـــفوك أشـــري إىل ت  كمـــا ؛  طـــَّلا

 م الفـــرديِّ ختــدم إمكانـــات الــتعل   م  الدراســية العاديـــة إىل بيئــة تعل ـــ
بلدى ال أهنـا عملـت علـى  يف قيمـة هـذه الدراسـةتظهـر و  ،طَّلا

 م  بيئـة تعل ـ خل ـقوسامهت يف  ،طالبالو  ماملعلِّ  تقوية الروابط بني
بم التعل ـــويادت املعرفـــة بأســـاليب  ،حيويـــة   صـــفية    ، وأثـــرتطـــَّلا
بالم تعل   يف اإجيابً   .طَّلا

الـــــيت  األســـــئلةطـــــرا ف ،( ,2006Wymanا واميـــــان )أماــــ
: "هـل التمـايز يف التـدريس والتقـومي جيعـل وهي ،تناولتها دراسته

بال معرفة؟ هل االتعليم أكثر جناحً  إىل ي ؤدِّ تـمهـم تط تعل   طَّلا
 ي إىلالتــدريس املتمــايز يــؤدِّ والنجــاا؟ هــل  بالطمأنينــة شــعورهم

أتـــا   مـــنيمعرفـــة املعلِّ  وحظ أنا لـ ــلقـــد ؟ بم الطـــَّلا ســـني تعل ـــحت
هبم تعل   أظهـرت كمـا  ،التعلـيمهم القدرة على تعزيـز كسب  ي  م طَّلا

ـــائج أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أنا  يســـتهرق وقتًـــا التعلـــيم املتمـــايز  النت
فـق ، وهبـذا تتا بَّلا م الطـتعل ـ يفا إجيابً  يؤثرأنه  غري، وجهًدا أكثر

 .هذه النتيجة م  نتيجة الدراسة السابقة
بقـــة مبفـــاهيم الاملتعلِّ  الدراســـات النتشـــار ونتيجـــةً  يف  طـــَّلا

املســـبقة  لألفكـــارنـــا فهم   يتعـــزا  ؛ فقـــدالســـنوات العشـــرين املاضـــية
بال يفملها اليت غري الصحيحةواملفاهيم  الهـرك معهـم إىل  طـَّلا
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بال لـدى املفـاهيم املوجـودة أصبح معروًفا أنا قد و  ،الصفية  طـَّلا
 . قاوم التهيريوت  ، حقم الَّلا تتداخل م  التعل  

ـــ عـــد  معاجلـــة هـــذه املفـــاهيم ي   إنا   الكتســـاب اأمـــرًا مهم 
 ت تـاا، و ي هـذه املفـاهيم مباشـرةً حتـدِّ  وعندما يتم   ،جديدة   معرفة  

بالفــرل لل بمــن ال جيــدةً  إلعــادة بنائهــا، فــنن نســبةً  طــَّلا  طــَّلا
علــى اســتخدام املفــاهيم العلميــة لتفســري الظــواهر  ســتكون قــادرةً 

 Fisher, Wandersee, and Moody)  صــحيحة   بطريقــة  

2001). 
اخلاطئـة التعامل م  مصطلح املفـاهيم  يف هذه الدراسة، تا 

ختتلـــف عـــن األفكـــار  مفاهيميـــة   أفكـــار   أهنـــا "أي  علـــى  الشـــائعة
املفــاهيم وغالًبــا مــا تنشــأ  ،"العلميــة املقبولــة لــدى جمتمــ  العلمــاء

بلــدى ال غـري الصـحيحة ، مـي العلــومصـل مــ  معلِّ االتو مــن  طـَّلا
وقــد تنشــأ املفــاهيم غــري الصــحيحة مــن  وتفــاعَّلأم مــ  أقــراهنم،

 ,Abimbola & Baba)املعرفة املنشورة كما يف الكتب املدرسية 

1996; Dikmenli & Cardak, 2004; Donovan & 

Bransford, 2005; Kendeou & Van den Broek, 2008 .)
با هلـــذه املفـــاهيم لـــدى المصـــدرًا قوي ـــ عـــد  ثبـــت أهنـــا ت  وقـــد   طـــَّلا
تعميمــات، تبســيط املعلومــات مــن خــَّلل ال ببســب ؛مــيهمومعلِّ 

 ختطيطيـة   رسـوم  أو وجـود ، وضوا األفكار الرئيسـةاالفتقار إىل و 
 ,Hershey، أو أخطـاء يف املقارنـة بـني املفـاهيم )صـحيحة  غـري 

بإمهـــــال املفـــــاهيم غـــــري الصـــــحيحة لـــــدى ال إنا  .(2004  ،طـــــَّلا
تواجـــه مشـــاري  حتســـني الثقافـــة العلميـــة  كبـــريةً   يفـــرض حتـــديات  

ب، وأولئــك الموًمــاللمجتمــ  ع الــذين يرغبــون يف مواصــلة  طــَّلا
 & Gooding) ة خصوًصـايف الـربامج العلميـة املختلفـ تعلـيمهم

Metz., 2011) . 
م كمــا ورد يف تــوذ  تتعامــل هــذه الدراســة مــ  مفهــوم الــتعل      
ومراعـــاة  ،الـــذي يركـــز علـــى التمـــايز يف التـــدريس م البنـــائيِّ الـــتعل  

ببــني ال )الفــروق الفرديــة( االخــتَّلك  إذمهــم؛ وأتــا  تعل   طــَّلا
ــــم النا يشــــج  علــــى الــــتعل   بوتزويــــد ال ،ط  ش  م بفــــرل الــــتعل   طــــَّلا

ـــــاء قاعـــــدة   ـــــيت تســـــاعدهم علـــــى بن ـــــة الراجعـــــة ال ـــــة   والتهذي  معرفي
مــي ميكــن ملعلِّ ال و  ،Young & Muller, 2011) ) متماســكة  

 السـابقة واخلربات واألفكار م السابقأثر التعل   التقليل من العلوم
 املعــن ام ذالــتعل   أنا فقــد ثبــت  ب؛َّلا لــدى الطــم قــدرات الــتعل   يف

املعرفــــة  مــــ  بفاعليــــة  ديــــدة اجلعلومــــات امل تــــرتبط يفــــد  عنــــدما
بلـدى ال السـابقة بنـاًء . (Hattie, 2009; Hattie, 2012) طـَّلا

مثلـة، األالدراسات أن استخدام  هذه ضح منيتا ، على ما سبق
ـــ ميكـــن ،والصـــور ،والتفســـريات واملقارنـــات، ـــتعل  أن يفسِّ  ام ذن ال

 .كبري    بشكل   املعن
، اخلاطئة الشائعةملعاجلة املفاهيم  جريتاليت أ  الدراسات  إنا     
بامتَّلك الضرورة  تقرتا ومهارات  ،من الوعي عاليةً  درجةً  طَّلا

والتعامـــل معهـــا  ،فهـــاوتعر  املفـــاهيم  هـــذه إلدراك ؛التفكـــري الناقـــد
األفكـــار العلميـــة يف  متثيـــل تقـــاهنمإمـــن خـــَّلل  ،علميـــة   بطريقـــة  

 ؛املقارنــاتواســتخدام  ،ختطيطيــة   مــات  ومنظ   ،ة  خــرائط مفاهيميــ
 Clement) صـحيح   بشـكل  اكتسـاب املفـاهيم العلميـة ملعاجلـة و 

& Brown, 2004; Kern & Crippen, 2008; Smith, 

Disessa, & Roschelle, 1994) . أو  توظيـف عـدة أدوات   إنا
 مــن خــَّلل عــدد  )طرائــق ملعاجلــة املفــاهيم غــري الصــحيحة عــدة 

الكثــري مــن املفــاهيم  ى إىل اخنفــاضأدا  (مــن املمارســات الرتبويــة
بال لــدىغــري الصــحيحة العلميــة   تا ، ويف بعــض احلــاالت، طــَّلا
ـــــتخل    ,Karamustafaog˘lu, Sevim) اص منهـــــا هنائي ـــــال

Mustafaog˘lu & Cepni, 2003.)  
اخلاطئـــة انتشـــرت الدراســـات الـــيت تبحـــث يف املفـــاهيم قـــد و     

بلدى ال الشائعة وقد تناولـت هـذه  ،أحناء العامل معظميف  طَّلا
بالدراســات املفــاهيم العلميــة لــدى ال الفيزيــاء  كــل  مــن  يف طــَّلا

يف علـــم  أقـــلا  ة  وبنســـب، ملحـــو    والكيميـــاء والرياضـــيات بشـــكل  
 تناوهلــانظــرًا ل ،كبــريةً   تكتســب هــذه الدراســة أمهيــةً  ا؛ لــذاألحيــاء

مــــــن خــــــَّلل البحــــــث يف  ،حيــــــاءاملفــــــاهيم العلميــــــة يف علــــــم األ
باملفاهيم العلمية لدى   .(7-9) املرحلة املتوسطة طَّلا

بال األحبـــا  الرتبوبــــة أنا نتــــائج أظهــــرت لقـــد      جيــــدون  طــــَّلا
 .Driver, et) واخللــويِّ  يف الــربط بــني الرتكيــب اجلزيئــيِّ  صــعوبةً 

al., 1994) بال؛ وعلــى الــرغم مــن أن الــذرات  أنا  يعرفــون طــَّلا
مبــا يف ذلــك )أصــهر منهمــا حجًمــا  واخلَّليــا تتكــون مــن أجــزاء  
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ناتج  المحتوى:
 مالتعل  

تتكـون  مجي  املوادِّ  أنا ر يف تصو   أهنم جيدون صعوبةً  غري (،النواة
هــذا الفهــم اخلطــأ  ويبــدو أنا  ،مــن الــذرات، مبــا يف ذلــك اخلَّليــا

بهـــو مـــا جيعـــل ال يف التمييـــز بـــني اخلَّليـــا  جيـــدون صـــعوبةً  طـــَّلا
 ووظيفة اجلزيئات الكبرية. تركيبم وفه  والذرات، 
 ،نـــاهج العلـــوم وطرائـــق تدريســـهامب باعتبـــار اهتمامنـــاو 

 ناعلـــى اســـتخدام التـــدريس املتمـــايز، أصـــبح  شـــجِّ أنانـــا ممـاــن ي  و 
ـــــ بم التعل ـــــ يفبتـــــأثري ذلـــــك  نيمهتمِّ  ،وحتصـــــيلهم العلمـــــيِّ  طـــــَّلا
يركــز علــى اســتخدام التــدريس  تعــاو    تــوذ   مــن خــَّلل وذلــك 

 ق بـالتمييزالـيت تتعلاـ اخلاطئـة الشـائعةاملتمايز يف معاجلـة املفـاهيم 

 بني اخلَّليا احليوانية والنباتية.
يوضــــــــح كيفيــــــــة  ،(1يف الشــــــــكل رقـــــــم ) يتط اآلاملخطـاــــــو 

 مى للتعلــــــيم والــــــتعل  منًحــــــباعتبــــــاره التــــــدريس املتمــــــايز توظيــــــف 
ب  ل دك هبــ ؛نفســها الهرفــة الصــفية يف أتلفــة   رات  قــد ذوي طــَّلا

يف ضــــوء قدراتــــه  لكــــل طالــــب   والنجــــاا الفــــرديِّ  حتســــني النمــــوِّ 
الـيت  الشـائعة اخلاطئةومعاجلة املفاهيم  ،السابقةومعارفه وخرباته 

ويتضــــــمن كــــــذلك  ،يةالصــــــف هــــــركالا معهــــــم إىل هنــــــقــــــد يفملو 
القــــرارات الــــيت ينبهــــي أن يتخــــذها املعلــــم عنــــد ختطــــيط وتنفيــــذ 

 .(Oaksford & Jones, 2001) التدريس املتمايز
 
 

 

 
 
 
 

 ختطيط وتنفيذ التدريس املتمايز: خريطة 1الشكل رقم 
 

 مشكلة الدراسة:

ك املفـــاهيم تعـــر  هـــو هـــذه الدراســـة مـــن دك اهلـــكـــان لقـــد  
 ملالـــوارد يف درس "عـــا حـــول الرتكيـــب اخللـــويِّ  اخلاطئـــة الشـــائعة
، طبعـة األوىل)ال الثـا ر العلوم للفصل الدراسـي اخلَّليا" يف مقرا 

ودراســة فاعليــة التــدريس املتمــايز يف إحــدا  ، (80، ل2013
ــــدى ال التهيــــري املفــــاهيميِّ  بل ، ول املتوســــطيف الصــــف األ طــــَّلا

 اإلجابـة عـن السـؤال الـرئيس ن مشكلة الدراسة يفتكم   وحتديًدا
 : يتاآل

معالجاااااة  التااااادريس المتماااااايز فاااااي فاعلياااااةمااااادى ماااااا 
 موضاااوع التركياااب الخلاااوي  فاااي  الخاطئاااة الشاااائعةالمفااااهيم 

بلدى   ف األول المتوسط في منطقة الرياض؟الص طَّلا
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 :الدراسة أهمية

توظيـف طريقـة التـدريس  مـن تهـاأمهيا  الدراسـة هذه تكتسب
تـيح للمعلـم تـدريس مسـتويات التحصـيل املختلفـة املتمايز اليت ت  

من خَّلل جمموعات العمل التعـاو  الـيت تتكـون مـن  ،للطَّلب
 ،)دون، ضـــمن، فـــوق( ة  عـــتنوِّ م   ل  مـــن مســـتويات حتصـــي ب  طـــَّل

 :يةالنقا  اآلتيف ميكن تلخيص أمهية هذه الدراسة  ،وحتديًدا
اخلَّليــــا  موضــــوع يف نفســــها العلميــــة املفــــاهيم متعل ــــ أمهيــــة .1

ـــــيتو  واخلَّليـــــا النباتيـــــة،احليوانيـــــة   يف األساســـــية بنـــــاتاللا  عـــــد  ت   ال
 .احلياةأخرى يف علم  ملوضوعات   املعرفية نيةتكوين الب  

 ،مفـــــاهيمي   تهيـــــري   إلحـــــدا  ؛التـــــدريس املتمـــــايز توظيـــــف .2
 تلــتناو الدراســات الــيت  ةوقلاــ .الســليم العلمــيِّ  الفهــم واكتســاب

 الباحث(. محدود عل   )يفاجملال التدريس املتمايز يف هذا 
دراســــة  يف البحــــث مــــن مزيــــد   إثــــارة يف إســــهامها إمكانيــــة .3

 علمية   موضوعات  إطار ومعاجلتها يف  ،اخلاطئة الشائعة املفاهيم
 .أتلفة  

 :مصطلحات الدراسة

 تعريفــــــات   عبــــــارة عــــــنيــــــة تعريفــــــات املصــــــطلحات اآلتإنا 
 خدمت فيه يف هذه الدراسة.املضمون الذي است   وفق ،إجرائية  

ــــــيت املفــــــاهيم هــــــي :الخاطئااااااة الشااااااائعة المفاااااااهيم  يفملهــــــا ال
بال  أهنـــــــا مـــــــنهم اظن ـــــــ ويـــــــدافعون عنهـــــــا ويســـــــتخدموهنا ،طـــــــَّلا

الســـائد لـــدى  الـــرأي العلمـــيِّ  مـــ  تنســـجم ال هـــالكنا  ،صـــحيحة  
 .جمتم  العلماء

 نيـةالب   يف تهيـري   عمليـة يه: الخاطئة الشائعةمعالجة المفاهيم 
 السـليم العلمـيِّ  املفهـوم خَّلهلـا إحـَّلل يـتم  ) للطالـب املفاهيميـة

 يف عنه ويكشف ،(ما جمال   يف الشائ  غري الصحيح املفهوم ُملا 
 املفهــوم اختيــار الطالــب مــن إجابــة تتهــري عنــدما ،الدراســة هــذه

ـــه أثنـــاء الصـــحيح املفهـــوم اختيـــار إىل غـــري الصـــحيح  عـــن إجابت
 .الدراسة اختبار فقرات

 ماملعلِّـ فيهـا يقـوم شـائعة   تعليميـة   ريقـة  هـي ط: التقليدياة الطريقاة
تــــتم  و  ،(العلميــــة املفــــاهيم العلــــوم/) تــــدريس يف الــــرئيس بالــــدور

 عليه نقـول:و  ،دة  ُمدا  أسئلة   لهاتتخلا و  ،اللفظيِّ  بأسلوب العرض
تـدخل  دون مـن اختيـاره وفـق ماملعلِّـ ميارسـها الـيت هي اإلجراءات

 .الدراسيِّ  راملقرا  يف موصوك   هو ما م  تتوافق وقد آخرين،
علـــى مبـــادىء  مبنيـــة   طريقـــة تـــدريس   هـــو: التااادريس المتماااايز

بمجيــ  الأــدك إىل تعلــيم و  ،الفلســفة البنائيــة يف التعلــيم  ،طــَّلا
يقــوم املعلــم بتحديــد املهــارات  إذالنظــر عــن مســتوياأم؛  ضِّ بهــ

الكشـــــف عـــــن مـــــن خـــــَّلل  ،والقـــــدرات اخلاصـــــة بكـــــل طالـــــب  
م باختيـار   يقوم املعلِّ  ،اجاتهتيحا، واهتماماته، و معرفته السابقة

وفًقا  أو كل جمموعة   اسرتاتيجيات التدريس املناسبة لكل طالب  
 لديهم. املوجودة مألتا  التعل  

 :الدراسة حدود

  من د  بعد الدراسة هذه لقد تا حتديد
 
 :هاأمه   ،داتحدِّ امل

 يف األول املتوسط الصف طَّلب على الدراسة نةعيِّ  اقتصار  ـ1
 نتائجهـا تعمـيم واعتمـاد ،إحدى املدارس التابعة ملنطقة الرياض

 يف الطـَّلب جملتمـ  ةً ممثلـ العينـة هـذه فيـه تكـون الـذي القـدر على
 .اململكة العربية السعودية يف املتوسطة املرحلة
 علـى املتمـايز التـدريس طريقـة تطبيـق علـى الدراسـة اقتصـار  ـ 2

األول املتوسـط.  للصـف العلـوم كتـاب مـن عـامل اخلَّليـا موضـوع
العــام الدراســي  مــن الثــا  الدراســي الفصــل يف قــتبِّ ط  قــد و 

 .م2018/ 2017

   :إجراءات الدراسة

 الدراسة:منهج 
متثــل وفيهــا  ،شــبه لريبيــة   ةً ميدانيــ هــذه الدراســة دراســةً  د  عــت  

ـــرئيس للدراســـة، طريقـــة التـــدريس املتهـــريِّ  ـــه م ال مهـــا:  ،ســـتويانول
ـــ ؛طريقـــة التـــدريس املتمـــايز، الطريقـــة التقليديـــة ا املتهـــري التـــاب  أما
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ب للمفـــــاهيم املرتبطـــــة مبوضـــــوع  للدراســـــة فهـــــو حتصـــــيل الطـــــَّلا
 :الدراسة تصميم يوضح يتاآل ط، واملخطا اخللويِّ الرتكيب 

O1 x O2 
O2      O1 

معاجلـــــة املفـــــاهيم اخلاطئـــــة الشـــــائعة  افرتضــــت الدراســـــة أنا 
ب اجملموعــة التجريبيــة يف العلــوم س بصــفتها  ،تحســنتلــدى طــَّلا

ب فـوق  للتدريس املتمـايز، كمـا افـرتض البحـث أنا  نتيجةً  الطـَّلا
ب دون املســــــتوى سيســــــتفيدون مــــــن طريقــــــة  املســــــتوى والطــــــَّلا

 .التدريس املتمايز

 :العينةالمجتمع و 
ب الصــــف األول ن جمتمــــ  الدراســــة مــــن مجيــــ  طــــَّلا تكــــوا 

خــــــــــــَّلل العــــــــــــام الدراســــــــــــي  منطقــــــــــــة الريــــــــــــاضاملتوســــــــــــط يف 
ــــ ،م2017/2018 ــــةعيِّ  اأما ــــة  ن ب الدراســــة التجريبي جمموعــــة طــــَّلا

ـــا مـــن  (25)مـــن نـــت فقـــد تكوا  ،الـــذين شـــاركوا يف البحـــث طالًب
 وقـــد اختـــريوا ،"متوســـطة جماهـــد"يف مدرســـة طالًبـــا ( 50)أصـــل 
طالًبا نفس ا توى بالطريقة  (25)تدريس  تا و  ،عشوائية   بطريقة  

ب يف اجملمـــوعتني مـــن مســـتويات  التقليديـــة، وكـــان مجيـــ  الطـــَّلا
 نـات  تقسيم اجملموعة التجريبيـة إىل ثـَّل  عيِّ  تا و ، أتلفة   حتصيل  

ـــــل مســـــتوى حتصـــــيل ُمـــــدا  كـــــل    ؛()جمموعـــــات   )دون  د  منهـــــا ميث
األوىل اجملموعتــان ) املســتوى، ضــمن املســتوى، فــوق املســتوى(؛

ب   (8) تاضـــما  (والثانيـــة  ت  ضـــما  يف حـــنيمنهمـــا،  يف كـــل   طـــَّلا
ب   (9)اجملموعـــة الثالثـــة  ب يف العيِّ طـــَّلا نـــات مـــن ، ومجيـــ  الطـــَّلا

م مهـــرون تعل  طـــوِّ ، وي  جيـــد   مـــوا بشـــكل  تـــؤهلهم ألن يتعلا  أعمـــار  
حتســني فهمهــم للمعرفــة العلميــة  مــن  والاهــاأم حنــو العلــم؛ و 

 .مبا يتوافق م  الفهم الذي يقبله جمتم  العلماء
 أدوات الدراسة:

يتنــــــاول املفــــــردات  مفــــــاهيمي   إعــــــداد اختبــــــار حتصــــــيل   تا 
ق هــذا االختبــار يف بِّــ، وقــد ط  املرتبطــة مبوضــوع الرتكيــب اخللــويِّ 

للتأكــــــد مــــــن تكــــــافؤ  قبلــــــي   اختبــــــار  علــــــى أنــــــه بدايـــــة التجربــــــة 
اجملمـــوعتني، والكشـــف عـــن املفـــاهيم اخلاطئـــة الشـــائعة املرتبطـــة 

ــــات باســــتخدام مج ــــ تا  ، وقــــدمبوضــــوع الرتكيــــب اخللــــويِّ    البيان
لقيـــاس فاعليـــة التـــدريس املتمـــايز يف  ار البعـــديِّ تصـــميم االختبـــ

ب  ،معاجلـــة املفـــاهيم اخلاطئـــة الشـــائعة مـــن خـــَّلل نتـــائج الطـــَّلا
تــدوين نتــائج  وتا  ،يكــا ء االختبــار القبلــيا  بعــدي   علــى اختبــار  
ب يف  بطريقـــة التـــدريس  اجملموعـــة التجريبيـــة الـــيت درســـتالطـــَّلا

 واجملموعــة الضــابطة، مللمعلِّــ ي  إرشــاد مــن خــَّلل دليــل   املتمــايز
  البيانات من خَّلل مج  تا كما   ،اليت درست بالطريقة التقليدية

أثنــاء التجربــة، ومــن خــَّلل  مباشــر  بشــكل  ظــات و تســجيل امللح
ب مباشــرةً قــدِّ التهذيــة الراجعــة الــيت ي   تــدريبهم  تا  وقــد؛ مها الطــَّلا

جـــدول " ىســـما مـــن خـــَّلل تـــوذ  ي   ،علـــى كيفيـــة التقـــومي الـــذايت
، ومَّلحظــــة  تــــوى العلمــــيِّ امهــــم أثنــــاء تعل  يف  وذلــــك "الــــتعلم
هلـذه الهايـة، حبيـث  عـدا أ  الذي  هذا النموذ مهم من خَّلل تقد  
 مـن  الضعف لـديهم، و نقا  نقا  القوة و  معرفةنون من يتمكا 

مـــــــن خـــــــَّلل  (،؟رونومـــــــاذا يطـــــــوِّ ، ؟رونكيـــــــف يطـــــــوِّ ) معرفـــــــة
ظـات و حلاملتضـمني  تا قـد و  ،ماملعلِّـهنا هلـم دوِّ ظات اليت يـ و امللح

ب، والتهـري   ات الـيت حتـد  من خَّلل التهذية الراجعـة مـن الطـَّلا
 يف معرفتهم العلمية. 

 األدوات وثباتها: ق  د  ص  
ـــــــ   ـــــــدليل  ق  د  للتأكـــــــد مـــــــن ص  ـــــــوى أدوات الدراســـــــة )ال ُمت

ي اإلرشـــــــادي للتـــــــدريس بطريقـــــــة التـــــــدريس املتمـــــــايز، واختبـــــــار  
ـــــكِّ ة ُم  ســـــتا  والبعـــــدي(، ت عرضـــــها علـــــىالدراســـــة القبلـــــي    ؛نيم 

ون درجــــة الـــــدكتوراه يف منــــاهج العلـــــوم ن يفمل ــــمماـــــمــــنهم ن اثنــــا
علــــم األحيــــاء  ن يفأتصــــو ن مــــو ق تدريســــها، وأربعــــة معلِّ ائــــوطر 

  مج ــ تا  ، وقــدر العلــوم يف املـدارس املتوســطةقــرا الـذين يدرســون م  
ــظــات ا كِّ و حمل وإجــراء التعــديَّلت الــيت كــان  ،ني ومراجعتهــام 

ــبــني معظــم ا كِّ  فــاق  عليهــا اتِّ  التأكــد مــن ثبــات  تا كمــا  ،نيم 
 ة  نعي   على ماتطبيقه من خالل (،يِّ القبلي والبعد  )االختبارين 

نــة عيِّ  غــري أخــرى ة  مدرســ مــن طالًبــا  (40) مــن تألفــت ة  ايــدُم  
كـودر  معادلـة الثبـات باسـتخدام معامـل حسـاب وتا  الدراسـة،

 (0.86) الثبـــات معامـــل ، وبلـــ 20 (KR20)ريتشاردســـون 
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ر ااعتبــــــ تا و  ،لَّلختبــــــار البعــــــديِّ  (0.84)، ولَّلختبــــــار القبلــــــيِّ 
   .الدراسة ألغراض مناسًباهاتني القيمتني مؤشرًا 

   إجراءات الدراسة:
فيهــا توظيـف التــدريس   توضـيح للطريقــة الـيت تا أيتفيمـا يــو 

  املتمايز داخل الهرفة الصفية:
يف املفــــــاهيم أو  شــــــري إىل تهيــــــري  التمــــــايز يف ا تــــــوى ي  إنا   .1

ب؛ فعلــى ســبيل املثــالاملفــردات الــيت ســيتعلا  إذا كــان  :مها الطــَّلا
ــ اهلــدك التعلمــي   ب هــو التمييــز بــني اخلَّليــا املوجا ه جلميــ  الطــَّلا

ب ينبهـي أن يتعلمـوا  يـة، فـننا احليوانية واخلَّليا النبات بعـض الطـَّلا
اآلخـــر يف  همبعضـــقـــد يرغـــب  يف حـــنيمنهـــا،  أجـــزاء كـــل نـــوع  

به ه التشـاأوج ـ معرفـةاألجزاء املوجودة يف كَّل النوعني، أو  معرفة
أو  يف عمــــل لوحــــة   آخــــرونواالخــــتَّلك بينهمــــا، وقــــد يرغــــب 

 ن اخللية احليوانية واخللية النباتية. يتضما  (بوسرتإعَّلن  )
شــري إىل الوســيلة الــيت يصــل م ي  التمــايز يف طريقــة الــتعل  إنا   .2

ختتلــــف  :التعليميــــة؛ فعلــــى ســــبيل املثــــال هبــــا الطالــــب إىل املــــوادِّ 
ـــــة  األنشـــــطة اخلاصـــــة برتكيـــــب اخلَّليـــــا احليوانيـــــة واخلَّليـــــا النباتي

ب، وخـــرباأم يف احليـــاة؛ فقـــد خيتـــار  حســـب اهتمامـــات الطـــَّلا
ب رسً  هلـا، أو تصـميم  دقيـق   ، أو إنشـاء رسـم  يـ اكاريكاتري   االطَّلا

 نشـطة؛م هـذه األيتصميتم  ، أو استخدام الرسوم البيانية. و لعبة  
ِّّ ت  ل ـــــــــ ب، وأتـــــــــا  تعل  ل مهـــــــــم  االهتمامـــــــــات املتنوعـــــــــة للطـــــــــَّلا
(Gardner, 1993 2014النـــذير، ؛) ،  شـــري إىل وجـــودالـــيت ت 

، ولكـن جنـد مسـتوى أحـد منحها اهلل لكل فرد   دة  متعدِّ  ذكاءات  
 يف حـنياألفـراد مرتفًعـا،  الـذكاءات لـدى أحـد مـن هـذه األنـواع

 ؛نخفًضـام   نفسـه آخر من هـذه الـذكاءات لـدى الفـرد اجند نوعً 
   جبمي  أنواع الذكاءات، ولكن بدرجات  يتمتا  كل فرد    مبعن أنا 
ـــة   وكـــان اهلـــدك تشـــجي  . (2008)كوجـــك، وآخـــرون،  متفاوت

ب علــى ترســيم فهمهــم للخَّليــا احليوانيــة واخلَّليــا النباتيــة  الطــَّلا
 منها. ات املوجودة فيهما، ووظائف كل  ضيا والع  
ب   .3 ضـح تا ت ،لنشـاطات العمليـةامن مَّلحظة اختيار الطـَّلا

أكثــــر  ةنشــــطوقــــد تكــــون بعــــض األ ،االهتمامــــات الفرديــــة هلــــم

ب كــانوا أكثــر  أيِّ  معرفــةتــيح مــن غريهــا، وهــذا ي   صــعوبةً  الطــَّلا
 .أكثر إضافيةً  ن حتديات  اليت تتضما  نشطةقدرة على قبول األ

ـــ م  اإدرا  مهـــ تا   .4  عرفـــةمل ؛مباشـــرة   دة بتعليمـــات  زوا متتابعـــة م 
 إرشـــادي   اخلَّليـــا، وتقـــدمي دليـــل  أنـــواع مـــن  نـــات كـــل نـــوع  كوِّ م  

قـام  وقـد، مـن أجـزاء اخلليـة يوضح كيفية تنظيم وظيفة كـل جـزء  
ب بالعمــــل يف جمموعــــات عمــــل    عرفــــةمل ؛صــــهرية   تعاونيــــة   الطــــَّلا

 .منها، وعمل الرسوم العلمية ووظيفة كل   ،األجزاء
ب الـــــذين ســــتخد  ي أســــلوب آخــــر ي  التحــــدِّ   .5 م مــــ  الطــــَّلا

 ام  إعطــــامهم مهــــ يــــتم  وفيــــه  ،يعرفــــون مفهــــوم الرتكيــــب اخللــــويِّ 
قـة هبــذا حبيــث يقومـون بتطــوير واختبـار الفرضــيات املتعلِّ  ،أتربيـة  

ب  عطـ املوضوع، يف حـني ي    ختـص  أكثـر  ن تعليمـات  و آخـر  ى طـَّلا
 .نفسه املوضوع

اســـتناًدا  ،م بتعيـــني اجملموعـــات للعمـــل املخـــربيِّ يقـــوم املعلِّـــ  .6
ب يف اجملموعــة  ف كــل عضــو  حبيــث يكلِّــ ،إىل خصــائص الطــَّلا

تكليـــف الطالـــب الـــذي  ســـبيل املثـــال، يـــتم  ؛ فعلـــى معـــنيا   بـــدور  
ف يكل ـــ يف حـــنيظـــات، و ز بســـرعة الكتابـــة بتســـجيل امللحيتمياـــ

بتقـدمي النتـائج الـيت  تحـد العلـى قـدرة الالطالب الذي يتمت  ب
ــ ب حريــة اختيــار مراكــز  يــتم  و  ،ل إليهــا الفريــقتوصا إعطــاء الطــَّلا
ــتعل   ميكــن أن  ة  ُمتمل ــ عمليــة   ة  نشــطأم الــيت حتتــوي علــى قائمــة ال
ــ  ةنشــطن األوتتضــما  ،م املزيــد عــن الرتكيــب اخللــويِّ وها لــتعل  ذ  ينفِّ
 :أيتما ي

 ــ ــرس    األجــزاء م اخلليــة احليوانيــة واخلليــة النباتيــة، ووض 
متييـز  حبيـث يـتم   تلوينهـاو  ،وكتابـة وظيفـة كـل جـزء   ،على الرسـوم

 .خال   البَّلستيدات بلون  
  ،للطالـــب هـــذا  ل أنا وختي ـــاختيـــار أحـــد أجـــزاء اخلليـــة
يصف فيها نفسه،  قصرية   ،   يطلب منه كتابة فقرة  نفسه اجلزء

ــــدور الــــذي يؤدِّ  ــــه يف اخلليــــة وأمهيتــــه، ومــــا الــــذي ميكــــن أن وال ي
 يفد  للخلية حال تدمري أو موت هذا اجلزء. 

 أوجــــه أوجــــه الشــــبه و  ةعرفــــمل ؛اســــتخدام أشــــكال فــــن
 واخلَّليا النباتية.االختَّلك بني اخلَّليا احليوانية 
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    ـــ عمـــل تـــوذ  و أي  أباســـتخدام الصلصـــال  م  أو جمسا
ـــة النباتيـــة أخـــرى لكـــل   مـــواد   ـــة احليوانيـــة واخللي حبيـــث  ،مـــن اخللي

 على الرسم. تكون األجزاء واضحةً 

ظهـــر شـــري التمـــايز إىل الطريقـــة الـــيت ي  ي   ،مـــيِّ يف النـــاتج التعل  
إلظهار الفهـم للطريقـة العلميـة  مثًَّل:م؛ فما أنه تعلا  فيها طالب  

، واالستكشـــــاك، واستقصـــــاء قـــــد يقـــــوم الطالـــــب ببنـــــاء تـــــوذ   
 للعلوم. البدائل املطروحة، واملشاركة يف معرض  

 مة:ستخد  األساليب اإلحصائية الم  

 القبلـــيِّ )حتليـــل بيانـــات الدراســـة علـــى االختبـــارين  تا لقـــد 
جتماعيــــــة اإلحصــــــائية للعلــــــوم اال م  ز  باســــــتخدام احل ــــــ (والبعــــــديِّ 

SPSS،  ِّن املصـــــــــاحبحتليـــــــــل التبـــــــــاي   واالختبـــــــــار اإلحصـــــــــائي 

ANCOVAنهــا:م ،ات الوصــفيةءإىل بعــض اإلحصــا ةً ؛ إضــاف 
ب لـدرجات املعياريـة االحنرافـات ،احلسـابية املتوسـطات  طـَّلا
ي اخلَّليـا احليوانيـة واخلَّليـا اختبـار   يف الدراسـة نـةعيِّ  جممـوعيت  
والنسـب املئويـة لتسـهيل التعامـل مـ   (،والبعـديِّ  القبليِّ ) النباتية

 .جيد   هذه البيانات وقراءأا بشكل  

:ومناقشتها النتائج  

يف  التــــــدريس املتمــــــايز فاعليــــــةتبحــــــث هــــــذه الدراســــــة يف 
الرتكيـــــب   حـــــول موضـــــوع اخلاطئـــــة الشـــــائعةمعاجلـــــة املفـــــاهيم 

ر يف املقـرا  ،الوارد يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط اخللويِّ 
 .(80، ل: 2013، الطبعة األوىل) اململكة العربية السعودية

 فاعليااااةماااادى مااااا كــــان ســــؤال الدراســــة الــــرئيس: وقــــد    
 الخاطئااة الشااائعةالتاادريس المتمااايز فااي معالجااة المفاااهيم 

بلاادى  فااي موضااوع التركيااب الخلااوي   الصااف األول  طااَّلا
 المتوسط في منطقة الرياض؟

 فروق   كانت هنالك إذا ما كر  لتع ؛السؤال هذا عن ولإلجابة

أم  (التجريبيــة والضــابطة)بــني اجملمـوعتني  إحصــائية   داللـة   ذات
املتوســـطات يف ات الوصـــفية املتمثلـــة ءاســـتخرا  اإلحصـــا تا  ،ال

باحلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات   ،نــة الدراســةعيِّ  طــَّلا
ب جممــوعيت  ات درجــات ءإحصــا بــنيِّ ي   (1واجلــدول )  عينــة طــَّلا

 القبلـيِّ )اخلَّليـا احليوانيـة والنباتيـة  مفـاهيم ياختبار   على الدراسة
 .(والبعديِّ 

 (1)الجدول 
ب لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  الحيوانياة والخَّلياا النباتياةالخَّلياا مفااهيم ي اختباار   فاي الدراساة ناةعي   يمجماوعت   طاَّلا

 والبعدي   القبلي  

 حجم العينة المجموعة
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 2.73 12.92 2.87 5.6 25 التدريس املتمايز
 2.05 9.96 2.55 5.12 25 الطريقة التقليدية

  
ـــــي   ،(1)اجلـــــدول  مـــــن  درجـــــاتي متوســـــط   تقـــــارب ظَّلح 
ب جممـــوعيت   ـــة الدراســـة عيِّ  طـــَّلا ـــار القبلـــيِّ  يفن  يف حـــني، االختب

ب جمموعيت   درجاتي بني متوسط   ملحو    اختَّلك   يوجد  طَّلا

ـــــة الدراســـــة  ا إذا كـــــان وللتحقـــــق ممـاــــ ،االختبـــــار البعـــــديِّ  يفعين
ي اجملموعة التجريبيـة واجملموعـة الضـابطة متوسط  لَّلختَّلك بني 

ــــــــة   ــــــــاي   ، تا إحصــــــــائية   دالل ــــــــل التب ن املصــــــــاحب اســــــــتخدام حتلي
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(ANCOVA) بلــــدرجات ال  .هذه النتائجيوضِّح  (2)واجلــــدول  ،القبليــــة والبعديــــة طــــَّلا
 (2) الجدول

ب لدرجات المصاحب التباين تحليل نتائج  والبعدي   القبلي   الخَّليا الحيوانية والخَّليا النباتية مفاهيم اختبار في الدراسة نةعي   طَّلا

 درجات المربعات مجموع التباين مصدر
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 اإلحصائي قيمة
 )ف(

 الداللة مستوى
 )ح(

 0.000035 20.9 92.64 1 92.64 املصاحب املتهري
   4.43 47 208.37 التدريس طريقة

    48 301.01 اخلطأ
     602.02 الكلي

 

وجـــود  َّلحـــظي   ،املصـــاحب التبـــاين حتليـــل نتـــائج مـــن
يف معاجلة املفـاهيم ملوضـوع الرتكيـب  إحصائية   داللة   ذات فروق  

بل اخللــــــويِّ  طريقــــــة إىل تعــــــزى  ،ول املتوســــــطالصــــــف األ طــــــَّلا
)التدريس املتمـايز، الطريقـة التقليديـة( لصـاحل اجملموعـة  التدريس

باجملموعـــــة  (، مقارنـــــةً 12.92 = التجريبيـــــة )املتوســـــط احلســـــاي
طريقـة  د  عـت   يـه،عل (، وبناءً 9.96الضابطة )املتوسط احلساي = 
 من طريقة التدريس التقليدية.  التدريس املتمايز أكثر فعاليةً 

اخلاطئـة  للمفـاهيم املئويـة النسـب بـنيِّ ي   (3) اجلـدولو 
بل الشائعة ، (البعـديِّ و  القبليِّ ) ينعلى االختبار  اجملموعتني طَّلا
بكشـــفت إجابـــات ال  فقـــد  اخلاطئـــة الشـــائعةعـــن املفـــاهيم  طـــَّلا

ـــــــديهم بال أنا  ضـــــــح مـــــــن اجلـــــــدولويتا  ،ل  اجملمـــــــوعتني يف طـــــــَّلا
ـــــة والضـــــابطة) ـــــون (التجريبي ـــــب ال يف يفمل ـــــة  املفـــــاهيمهال اخلاطئ

 نسـبة هـذه تراوحـت وقـد ؛القبلـيِّ  االختبـار على نفسها الشائعة
  نمـ (التجريبيـة اجملموعـة أفـراد لـدى املعاجلـة بدء قبل) املفاهيم

 أفـــراد ولـــدى ،(%70.3)مبتوســـط   (%88)إىل(  (52%
مبتوســـــــــــــط  ((%84 إىل %44)) مـــــــــــــن الضـــــــــــــابطة اجملموعـــــــــــــة
 لـدى شـيوًعا األكثـر املفهـوم غـري الصـحيح وكـان ،(68.6%)

بـني الـذرات  وجـد عَّلقـة  تال هـو " املعاجلـة قبـل اجملمـوعتني أفـراد
 ".واخلَّليا

 (3) الجدول
 (والبعدي   القبلي  ) يناالختبار  على المجموعتين بطَّلا  لدى الخطأ للمفاهيم المئوية النسب 

 الخاطئة الشائعةالمفاهيم 

 الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة
 البعدي االختبار القبلي االختبار البعدي االختبار القبلي االختبار

 عدد
 األخطاء

 النسبة
 المئوية

 عدد
 األخطاء

 النسبة
 المئوية

 عدد
 األخطاء

 النسبة
 المئوية

 عدد
 األخطاء

 النسبة
 المئوية

 %20 5 %44 11 %0.0 0 %52 13 .خلوي   حتتوي اخلَّليا النباتية واحليوانية على جدار  

ضيات يف اخللية، وتقدم اإلرشادات لع   النواة أكرب جزء  
 .اخللية

18 72% 6 24% 20 80% 8 32% 

يعمل وسيلة هو و  ،السيتوبَّليم هو اجلزء السائل يف اخللية
 .ضيات اخلليةلع   نقل  

14 56% 4 16% 15 60% 6 24% 

 %28 7 %72 18 %0.0 0 %80 20 تتشابه اخلَّليا يف وظائفها
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 الخاطئة الشائعةالمفاهيم 

 الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة
 البعدي االختبار القبلي االختبار البعدي االختبار القبلي االختبار

 عدد
 األخطاء

 النسبة
 المئوية

 عدد
 األخطاء

 النسبة
 المئوية

 عدد
 األخطاء

 النسبة
 المئوية

 عدد
 األخطاء

 النسبة
 المئوية

من الربوتني الذي يعمل على محاية  يتكون الهشاء البَّليمي  
 .اخللية

15 60% 8 32% 16 64% 8 32% 

سداسية فاخلَّليا النباتية  أمااخلَّليا احليوانية كروية الشكل، 
 .الشكل

21 84% 0 0.0% 19 76% 3 12% 

 %16 4 %84 21 %0.0 0 %88 22  .بني الذرات واخلَّليا وجد عَّلقة  تال 

 %23.4  %68.6  %10.3  %70.3  لألخطاء املئوية النسبة متوسط
 

ـ إىل (3) اجلـدول يف النتـائج شـريت   ـ يف واضـح   ن  حتس  م فه 
ب  ويَّلحــظ ،الرتكيــب اخللــويِّ  موضــوع التجريبيــة اجملموعــة طــَّلا
ـــــه  ـــــدى غـــــري الصـــــحيحة املفـــــاهيم نســـــبة اخنفـــــاضفي ب ل  طـــــَّلا

 إذ ،البعــــديِّ  االختبــــار علــــى (والضــــابطة التجريبيــــة)اجملمــــوعتني 
ب لـدى نسبتها تراوحت االختبـار  علـى التجريبيـة اجملموعـة طـَّلا
 ا، أماـ(%10.3)مبتوسـط %32) ) إىل(%0.0)  نمـ البعـديِّ 
بلــــدى  إىل  %12)) مــــن رتاوحــــتف الضــــابطة اجملموعــــة طــــَّلا
ب أداء أنا  ومــــــن املَّلحــــــظ ،%23.4)) مبتوســــــط 32%  طــــــَّلا

ب أداء مــــــن أفضــــــل كــــــان التجريبيــــــة اجملموعــــــة اجملموعــــــة  طــــــَّلا
 تا  غــري الصــحيحة املفــاهيم بعــض أنا  أيًضــا ويَّلحــظالضــابطة، 

ب لـدى تام   تعديلها بشكل    هـذهمـن و  التجريبيـة، اجملموعـة طـَّلا
، خلــوي   حتتــوي اخلَّليــا النباتيــة واحليوانيــة علــى جــدار   :املفــاهيم

اخلَّليــا احليوانيــة كرويــة الشــكل، و وتتشــابه اخلَّليــا يف وظائفهــا، 
بـــني  وجـــد عَّلقـــة  تداســـية الشـــكل، وال س  فاخلَّليـــا النباتيـــة  وأمـــا

فقـــت هـــذه النتـــائج مـــ  نتـــائج التقـــومي وقـــد اتا  .الـــذرات واخلَّليـــا
أثنـــاء عمليـــة يف مها الطـــَّلب التهذيـــة الراجعـــة الـــيت قـــدا و  ،الـــذايت
 .مالتعل  

ــــائج أشــــارت ــــدريس املتمــــايز أنا  إىل النت ــــ طريقــــة الت  تكان
بال مفــاهيم يف معاجلــة ناجحــةً   قــةاملتعلِّ و  ،اخلاطئــة الشــائعة طــَّلا

 التقليديــــة، التــــدريس قائــــطر ب مقارنــــةً  مبوضــــوع الرتكيــــب اخللــــويِّ 
ــــدعم ــــة النتيجــــة هــــذه وت  الســــهل مــــن لــــيس نــــهبأ الفكــــرة القائل

 التدريس قائطر  باستخدامغري الصحيحة  املفاهيم من صالتخل  
منحـــى التـــدريس  ( أنا 2015؛ إذ يـــرى )ُممـــد، فقـــط التقليديـــة

املتمايز قد يكون أحـد املـداخل الـيت تعمـل علـى تنميـة املفـاهيم 
 العلمية.
بال فيهـا شـارك الـيت العمليـة األنشـطة تكـن ومل  سـبًبا طـَّلا

ـــــل أدا  فقـــــط، أعمـــــق فهـــــم   يف ـــــادة إىل تب بال اهتمـــــام يي  طـــــَّلا
 بتـــدريس ماملعلِّـــ عنـــدما يقـــوم الـــذ ؛املوضـــوعات العلميـــة بدراســـة
 تنظــــيم علــــى يعمــــل أن عليــــه ،مثــــل الرتكيــــب اخللــــوي موضــــوع  
بــــــ تشــــــجي  علــــــى الــــــيت تعمــــــل واملــــــوادِّ  األنشــــــطة وإعــــــداد ه طَّلا

 هلـــم الفـــرل الســـابقة، وإتاحـــة ومعـــارفهم خـــرباأم  الســـتخدام
 ،ومتنوعـة   دة  متعـدِّ  يف مواقـف املكتسـبة اجلديـدة املفـاهيم لتطبيق

ـــــينبهـــــي أن ت   التـــــدريس طريقـــــة نا فـــــن عليـــــهو   ز علـــــى مـــــا يعرفـــــهركِّ
ب رتبطــة مــن مفــاهيم م   ونــهعلــى مــا ال يعرفكــذلك و  ،أواًل  الطــَّلا

 املعرفــة ضــوء يف اجلديــدة املعرفــة بنــاء يــتم    ا  ،بالرتكيــب اخللــويِّ 
باليت يفملهـا ال  معظـم أنا  ـ الدراسـة هـذه مـنــ  تبـنيا  وقـد ،طـَّلا

بال مفــاهيم الرتكيــب  مبوضــوع املرتبطــةو  ،غــري الصــحيحة طــَّلا
 إعــداد عنــدفننــه  الــذ ؛خــرباأم الســابقة عــن تنتجــ اخللــويِّ 
 أن ينبهـي عمليـة،ال األنشـطةلتنفيـذ  والتخطـيط التعليميـة الربامج

 .االعتبار يف اخلربات هذه ؤخذت  
بال معظـــم أنا  أيًضـــا تبـــنيا قـــد و   الدراســـة جممـــوعيت   يف طـــَّلا

 البنيـــة بســـبب ؛التمييـــز بـــني الـــذرة واخلليـــة يف يواجهـــون صـــعوبةً 
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أن يعــــي  ومــــن األمهيــــة مبكــــان   ،واجملــــردة هلــــذه املفــــاهيم املعقــــدة
 لـــــدى اخلاطئـــــة الشـــــائعة مـــــون املعـــــارك الســـــابقة واملفـــــاهيماملعلِّ 

هبــــ ــــويِّ  موضــــوع حــــولم طَّلا  تتنبــــأ ألهنــــا وذلــــك ؛الرتكيــــب اخلل
 . كبري    بشكل   هبمطَّلا  بتحصيل

فاعليـة  تناولـت سـابقة   دراسـات   نتائج النتيجة هذه وتدعم
 ,Guzzetti؛Tsai, 1999) التعلــيم مــن أجــل التهيــري املفــاهيميِّ 

Snyder and Gamas,1993 عـدًدا قلـيًَّل مـن  (؛ ومـ  ذلـك فـننا
ب احتفظــوا مبفــاهيمهم غــري الصــحيحة؛ و  الــرغم مــن علــى الطــَّلا

اخلاطئــة  معاجلــة املفــاهيم يف عةً شــجِّ م   عــد  ت   نتــائج الدراســة أنا 
وقـــد  ،أنـــه ميكـــن اعتبارهـــا دون املســـتوى املـــأمول غـــري ،الشـــائعة

مشـاركة هـذه الفئـة يف اكتسـاب املعرفـة  ذلـك عـدم يكون سبب
، إىل جانـــب صـــعوبة تهيـــري بعـــض املفـــاهيم لـــدى ل  افعـــ بشـــكل  

طـــاأم يف أطا  جيـــد   بشـــكل   يـــتما متثيلهـــابعـــد أن  ،بعـــض األفـــراد
 . (Songer and Mintzes, 1994) املفاهيمية

 التوصيات:

ميكـــن التوصـــية مبـــا  ،ومناقشـــتها يف ضـــوء النتـــائج الســـابقة
 :يأيت
 يف مـي العلـومملعلِّ  ام ـهم  مصـدرًا  احلاليـة نتـائج الدراسـة عد  ت   .1

لتوظيــف التــدريس  أخــرى دول   اململكــة العربيــة الســعودية، ويف
  .دروسهملتنفيذ  املتمايز عند التخطيط

 قبـــــل) مـــــي العلـــــوممعلِّ  تـــــدريب ضـــــرورة إىل النتـــــائج شـــــريت   .2
 ؛الــواردة يف التــدريس املتمــايز األفكــار علــى (هــاءأثناو اخلدمــة 
 وإتـا ،فقـط دورهم ال يقتصر على نقل املعرفـة دركوا أنا حى ي  
هب متعل   وتيسري دعم أيًضا يشمل  .مطَّلا

يف  جيـــــدة   علـــــى اكتســـــاب خـــــربات   مـــــوناملعلِّ  عمـــــلأن ي  .3
ختطــــيط وتنفيــــذ أوراق العمــــل واألنشــــطة املبنيــــة علــــى طريقــــة 

 .التدريس املتمايز

 

 المقترحات:

ـــار فاعليـــة طريقـــة  .1 إجـــراء املزيـــد مـــن الدراســـات حـــول اختب
ومراحــل  يف موضــوعات   التــدريس املتمــايز يف التهيــري املفــاهيميِّ 

 أخرى.
أكـــرب، ويف  لريبيـــة   نـــة  ميكـــن إعـــادة نفـــس الدراســـة علـــى عيِّ  .2

 ، ومقارنة النتائج.أتلفة   مناطق تعليمية  
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of a differentiated instruction on the treatment of 

common misconceptions of a cellular structure of the 7th grade students in Riyadh region compared with the traditional 

method. The sample of the study consisted of 50 students in two sections. The students in the two sections were distributed 

randomly to form the experimental group and the control group. While the experimental group received differentiated in-

struction, the control group was taught by traditionally designed science instruction. All students were administered the cellu-

lar structure concept pre-test and post-test. A pretest-posttest control group design utilizing analysis of covariance (AN-

COVA) showed a statistically significant difference between the experimental and the control groups in the favor of the ex-

perimental group after treatment. The results indicated that while the average percentage of students in the experimental 

group holding misconceptions has decreased from 70.3% to 10.3%, the percentage of misconceptions of the students in the 

control group has decreased from 68.6% to 23.4%. 

Key words: Animal cell, Plant cell, Biology, Cellular structure, Differentiated instruction, Common misconceptions. 
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