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راسة ملخص  باللغة العربية الدِّ
 

راسةهدفت هذه   الطَّلبة مفاهيم تغيير على مالئمة فيديو مقاطع استخدام أثرللبحث في  الد ِّ

ومقارنتها  األكاديمي وتحصيلهم وتصنيفها الحية الكائنات تنوع موضوع حول البديلة

 بالطرق التقليدية. 

راسةتكمن أهمية هذه  من المواضيع  عليماستخدام الوسائط المتعددة في التَّ  نَّ أفي  الد ِّ

 ربوية الهامة، ويعتبر من المواضيع ستند إلى العديد من النَّظريات التَّ تي تهمة الَّ الم  

اخنةاألصيلة و  راسات الَّتي تجمع بين  نَّ أو  ،السَّ المفاهيمي والوسائط المتعددة  التَّغييرالد ِّ

  .األحياء مواضيع علمبعض  وخصوصًا في  تكاد تكون نادرة

 

راسةلت او ح ما المفاهيم البديلة الَّتي يحملها طلبة ؛ ثالثة أسئلة رئيسيةاإلجابة عن  الد ِّ

ف ما أثر استخدام مقاطع فيديو  تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها؟ حول موضوع الث امن الصَّ

تنوُّع الكائنات الحيَّة وتصنيفها لدى طلبة  مالئمة على تعديل المفاهيم البديلة في موضوع

ف  في موضوع الطُّالبما أثر استخدام مقاطع فيديو مالئمة على تحصيل  ؟الث امن الصَّ

فلدى طلبة  هاوتصنيف تنوع الكائنات الحي ِّة لفرضيات المنبثقة وقد صيغت ا ؟الث امن الصَّ

راسةوتم استخدام مقاطع فيديو مالئمة في هذه  عن هذه األسئلة. لنموذج في  وفقاً  الد ِّ

"سترايك" "بوزنر" و،  (1986)الحشوة من نموذج بين كليدمج  المفاهيمي التَّغيير

و" و"جيرتزوج" وسن"يو"ه "سترايك" )ونموذج  ,Posner, Strike)  (1221بوزنر"



ر  
 

Hewson & Gertzog, 1982; Strike & Posner, 1992)  "ونموذج "درايفر

(Driver, 1988). 

راسةلتحقيق هذا الهدف اختيرت منهجية   تشكل مجتمع  .وتصميمها شبه التجريبي الد ِّ

راسة فمن طلبة  الد ِّ  األساسي في محافظة رام هللا والبيرة البالغ عددهم  الث امن الصَّ

راسةعينة ، وتألفت 1311/1313عام الدراسي طالب/ة لل  6700  طالباً  111من  الد ِّ

طالب وطالبة،  112، تكونت العينة التجريبية من وطالبة في ثماني مدارس من المحافظة

المتمثلة في  دواتكما صممت األ طالب وطالبة. 321العينة الضابطة فتكونت من أما 

راسةتطبيق تم  .التَّحصيلالمهمات ومقاطع الفيديو، واختبار للمفاهيم البديلة و  على  الد ِّ

وثباته، حيث بلغ  االختباروقد تم التأكد من صدق  عينة استطالعية من ثالثين طالبة،

 االختبار بعد ثالثة أسابيع. إعادة تطبيقعند (18.1) معامل الثبات

 

راسةأظهرت نتائج   التَّجريبيةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين  الد ِّ

ابطةو  تعود لصالح  ي لموضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفهاالتَّحصيلفي االختبار  الضَّ

، كما وجد فروق ذات داللة إحصائية في اختبار المفاهيم البديلة  التَّجريبيةالمجموعة 

صيب األكبر بالنَّ  الثَّديياتب المتعل ِّقة البديلة المفاهيمحظيت. التَّجريبيةلصالح المجموعة 

شبكة من المفاهيم  أووجود أطر مفاهيمية  النَّتائجوأظهر تحليل  ،المفاهيمي التَّغييرمن 

 تنوع الكائنات الحية وتصنيفها.وع البديلة حول موض

 



ز  
 

راسةقدمت  ،  باالهتمام بالمفاهيم البديلة القرارات التربوية لصناع وصياتالتَّ  بعض  الد ِّ

باالهتمام  بتغيير المفاهيم  للباحثينلة عالجها، وأخرى او ومح تعلمون التي يحملها الم

 فيالمعلم دور  الكشفعنو  في  مواضيع األحياء  بشكل خاص،للطالب البديلة  

بديلة في مختلف ، والبحث في أثر الفيديو  في  تغيير المفاهيم الالمفاهيمي التَّغييرعملية 

 .المواضيع العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


