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ملخص: 
اأ�ساليب  طلبة  لدى  البديلة  الكيميائية  املفاهيم  ت�سخي�ض  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

تدري�ض العل�م يف اجلامعات الفل�سطينية.
وتنبع اأهمية الدرا�سة ك�نها تتناول م��س�عًا بالغ الأهمية، ملا له من دور يف بناء 
املفاهيمية  الأخطاء  يف  ال�ق�ع  وجتنيبهم  الطلبة،  تعلم  وحت�سني  املتعلم،  لدى  املعرفة 
اأداة �ساملة منا�سبة  اأهميتها يف بناء  التي تع�ق تعلمهم وتط�رهم املفاهيمي، كما تكمن 
لت�سخي�ض الت�س�رات اخلطاأ يف مقرر الكيمياء العامة للطلبة، التي لها دور يف ت�فري اجلهد 

وال�قت للمعلمني، ولتحديد اخلط القاعدي يف بناء املعرفة لدى املتعلم.
وت�سكل جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة تخ�س�ض اأ�ساليب تدري�ض العل�م يف اجلامعات 
الفل�سطينية، الذين بلغ عددهم )259( طالبًا وطالبة، والذين �سجل�ا م�ساق الكيمياء العامة 
يف الف�سل الأول من العام الدرا�سي )2006/ 2007( ، واأخذت عينة ع�س�ائية تك�نت من 
من  اختبار  �سكل  على  �ساملة  اأداة  ُبنيت  الدرا�سة؛  اأهداف  لتحقيق  و  وطالبة،  طالبًا   )99(

متعدد.
واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الطلبة يحمل�ن )22( مفه�مًا بدياًل، واإىل وج�د فروق 
دالة اإح�سائيًا لمتالكهم مفاهيم بديلة تعزى ملتغري: طريقة التدري�ض، واللغة التي ُدّر�س�ا 
بها، كما بينت نتائج الدرا�سة عدم وج�د فروق دالة اإح�سائيًا لمتالك الطلبة مفاهيم بديلة 

تعزى ملتغري: اجلن�ض، وفرع الكيمياء املف�سل.
وقد اأو�ست الدرا�سة ب�رصورة ت�سخي�ض املفاهيم البديلة لدى الطلبة لكل وحدة درا�سية 
اأ�سباب ن�س�ئها، مما ي�ساعد املعلمني يف ا�ستخدام  قبل البدء بعملية التدري�ض، والبحث يف 

ا�سرتاتيجيات التدري�ض املنا�سبة.
كلمات مفتاحيه: مفاهيم بديلة، كيمياء، جامعات 
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Alternative Chemical Concept Held by Students 
of Science Methodology in Palestinian Universities

Abstract: 

This study aimed at investigating alternative chemical concepts that 
are held by students of science methodology in Palestinian universities.
The significance of this study stems from the importance of the topic itself 
which has a role in developing students’ ability in learning so as to avoid the 
misconceptions that hinder their learning and conceptual development.

This study is also important because it introduces a comprehensive basis 
to investigate the alternative concepts in the curricula of general chemistry 
in an attempt to save the effort and time of the teachers so as to determine the 
stat point in dealing with students.

The community of this study consists of students of science methodology 
in Palestinian universities.The number of students was (259) males and 
females who registered for General Chemistry in the first semester of the 
academic year 2006/ 2007.A random sample consisted of (99) students 
from the community was chosen.To obtain the objectives of this study, an 
instrument consisted of a multiple choice diagnostic exam was constructed to 
investigate the alternative concepts.

The results of the study revealed that students have (22) alternative 
concepts.The results also showed the presence of differences of statistical 
nature in holding misconceptions.The differences were attributed to the 
variables of method and language of instruction.The results also showed that 
there are no differences of statistical nature that can be attributed to the 
variables of sex and subjects.

In the light of the results, the study recommends investigating students› 
alternative concepts within each unit before starting the teaching process as 
well as investigating the reasons of the presence of alternative concepts to 
assist teachers in adopting appropriate teaching strategies.

Key words: Alternative, Concepts, Chemistry, Universities.
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مقدمة: 
تدري�ض  الأهمية يف  بالغة  الأهداف  العلمية على نح� هادف من  املفاهيم  تعلم  يعّد 
العل�م، حيث ينتج التعلم الهادف عندما يق�م املتعلم بربط املعرفة اجلديدة ب�سكل وا�سح 

مع مفاهيم اأو ق�سايا ذات �سلة مبثيالتها من قبل )ق�سمر، 4: 2002( .
وي�سعى تدري�ض العل�م اإىل اإك�ساب الطلبة مفاهيم علمية متعددة عن كثري من الأ�سياء 
اأو الظ�اهر الطبيعية ب�س�رة وظيفية، ووجد اأنه من ال�سعب اأن يلم الطلبة بجميع املفاهيم 
العلمية يف فروع العلم املختلفة، حيث اإن املفاهيم تتفاوت يف درجة ب�ساطتها وتعقيدها، 
و�سعف اإدراك املفاهيم يف مرحلة مبكرة اأو عدم وج�د مفه�م مطلقا عند املتعلم قد يك�ن 

. )Birk & Kurts، 1999: 128( سببًا للفهم اخلطاأ بريك وك�رت�ض�
اأهمية تعليم وتعلم  ولهذا فاإن الت�جهات احلديثة يف جمال الرتبية العلمية مل تغفل 
املفاهيم، حيث يعد اكت�ساب املفاهيم العلمية ال�سحيحة اأحد ال�رصوط التي ينبغي ت�افرها 
 Cain & Evans،( بدرجة فاعلة لدى كل فرد يريد اأن يك�ن متن�راً علميًا، كاين واإيفان�ض

. )1990: 348

وت�سري الدرا�سات اإىل اأن تك�ين املفاهيم ومن�ها ل يت�قف عند حد معني، واإمنا يزداد 
عمقًا وات�ساعًا كلما منا الطالب، وازدادت املعارف واخلربات لديه، لذا يجب تك�ين املفاهيم 
وفق نظام منطقي تك�ن فيه اخلربات اجلديدة مبنية على اخلربات ال�سابقة ومتهد للخربات 

الالحقة )�سرب، 152: 1997( .
اأن تك�ن  الثابتة  العلم وهيكله، ومن احلقائق  �سلم  بارزاً يف  املفاهيم مكانًا  وحتتل 
املفه�م يبداأ مع ال�لدة فالطفل ال�سغري يحاول فهم العامل من ح�له وا�ستك�ساف ما يحيط 
اإىل امتالك نظام من ال�ستجابات امل�حدة للتعامل مع  من مثريات، وبالتايل فه� يتطلع 

البيئة املحيطة )الناقة، 2011( .
على  بناء  املختلفة  العلمية  الظ�اهر  ح�ل  املعرفية  بنياتهم  يف  الطلبة  ويتفاوت 
يبن�ن  الطلبة  اأن  ف�جد   ،  )1992  :85 )اخلطيب،  املختلفة  وبيئاتهم  الفردية  خ�سائ�سهم 
على  الطالب  يح�سل  عندما  اأنه  وخرباتهم.ووجد  قدراتهم  حدود  يف  ومفاهيمهم  معارفهم 
املعرفة الر�سمية، واملعرفة الذاتية، يتم اخللط بني املفاهيم ال�سخ�سية واملفاهيم العلمية، 
امتالك  يف  ي�قعه  مما  واملجردة،  املركبة  للمفاهيم  الطالب  تعلم  �سع�بة  اإىل  ي�ؤدي  مما 
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عند  را�سخة  غري  تك�ن  اأن  ميكن  اخلطاأ  الت�س�رات  العلمية.وهذه  للمفاهيم  خطاأ  ت�س�رات 
الطالب، وبالتايل ميكن التخل�ض منها بالتدري�ض.

تعليمية  م�اقف  يف  ُقبلت  مفاهيم  اإىل  الطلبة  لدى  املختلفة  املفاهيم  تك�ين  ويع�د 
 Usta &( سابقة، وكذلك اإىل املعلمني من ذوي ال�سن�ات الأوىل يف التدري�ض اأو�ستا وايا�ض�

. )Ayas، 2010

لذا  الالحق،  التعلم  �سلبًا على  ت�ؤثر  املتعلم  لدى  امل�ج�دة  البديلة  املفاهيم  اإن  حيث 
على املعلمني الطالع على املعرفة القبلية لدى الطلبة، حتى يتمكن�ا من التخطيط لالأن�سطة 
البديلة(  الت�س�رات  من  للتخل�ض  عمقًا  واأكرث  فاعل  ب�سكل  للطلبة  وتدري�سها  التعليمية 

. )Celikler&Kara، 2011: 1433( و�سلكلريوكارا
وتتمثل خ�شائ�س الت�شورات البديلة فيما ياأتي: 

را�سخة يف عق�ل  ال�سحيحة،  العلمية  النظر  وتتعار�ض مع وجهة  غري مقب�لة علميًا 
التالميذ وتقاوم التغيري، يح�سل عليها الفرد ذاتيًا من خالل تفاعل املعل�مات امل�ج�دة 
 ، )Demircioglu، etal، 2004: 37( لديه مع الأ�سياء والإحداث يف البيئة املحيطة للمتعلم
وقد يك�ن ذلك ب�سبب التغريات التي تطراأ على املفه�م العلمي عند نقله من عقل املعلم اإىل 

 )Usta & Ayas، 2010( عقل املتعلم اأو�ستا وايا�ض
والفكرة الرئي�سة للت�س�رات اخلطاأ تكمن يف اأنها حتمل بق�ة، وت�ؤثر على فهم الطلبة 
اخلطاأ،  املفاهيم  منها  عديدة  م�سميات  اخلطاأ  الت�س�رات  لهذه  اأن  كما  الطبيعية،  للظ�اهر 
التي  النظر  وجهات  تعدد  اإىل  م�سمياتها  تعدد  ويرجع  واملنق��سة،  وال�ساذجة  والبديلة 
عاجلتها، وجهة النظر ال�سل�كية، ووجهة النظر البنائية التي ترى اأن اكت�ساب املعرفة عملية 
التنظيم  عمليات  للطلبة من خالل  املفاهيمية  البنى  تعديل  تتم من خالل  م�ستمرة  ن�سطة 
الذاتي والتكيف الذي يت�سمن عمليتي”التمثل وامل�اءمة” )زيت�ن، والزعبي، 1986: 43( .

وميكن الق�ل هنا اإن عملية امل�اءمة ما هي اإل �رصاع بني البنى املفاهيمية ال�سابقة 
واملفاهيم الالحقة تق�د اإىل تغيري اأو تط�ير البنى املفاهيمية ال�سابقة، وبالتايل يتم تكيف 

املتعلم مع نف�سه اأول ومع البيئة املحيطة به ثانيا.
ويرى ن�فاك اأن العمليات املعرفية التي يبني الفرد عن طريقها املعرفة اجلديدة ما 
هي اإل �س�رة من �س�ر التعلم ذي املعنى، فاملعرفة تك�ن متجدرة يف عقل املتعلم، ولي�ست 
املتعلم  عقل  بداخل  املعنى  ويت�سكل  املعلم،  من  عقله  اإىل  نقله  يجري  عنه  م�ستقاًل  كيانًا 
معاين  وتتاأثر  لها،  املعلم  �رصد  نتيجة  ولي�ض  اخلارجي،  العامل  مع  ح�ا�سه  لتفاعل  نتيجة 
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التعلم  على  منه  يح�سل  الذي  وبال�سياق  ال�سابقة،  املتعلم  بخربات  ت�سكلت  التي  املفاهيم 
اجلديد )ال�سعدين ورفيقه، 120: 2006( .

ولذلك فاإن فهم مفه�م معني ي�ؤدي اإىل فهم مفاهيم اأخرى جديدة مرتبطة به، وهذا 
يعني اأن الطالب تتغري بنيته املفاهيمية ب�سكل م�ستمر، وهذا مظهر من مظاهر من�ه العقلي 
اإعادة  تت�سمن  معرفيه  بنى  ال�سابقة  املعرفة  اأن  ترى  التي  اأوزوبل  نظرية  مع  يتفق  الذي 
.وقد   )148  :1997 )�سرب،  جديدة  معل�مات  اأو  م�اقف  من  ي�ستجد  ملا  م�ستمرين  وتنظيم 
اختلف العلماء يف اإعطاء تعريف م�حد للمفاهيم، حيث عرفها بع�سهم على اأنها: الأدوات 
العقلية التي ُطّ�رت لت�ساعدنا على م�اجهة عاملنا املعقد، الذي يحت�ي على ت�سكيلة �سخمة 
اأو  تب�سيطها  الفرد على  اإذا مل يعمل  التي  والأحداث  والأ�سخا�ض،  والأ�سياء،  من املحفزات، 
اخت�سارها، فاإن فهمنا للعامل من ح�لنا قد ي�سبح اأمراً �سعبًا )جبارة، 2000: 274( .وقد 
عرف املفه�م العلمي باأنه ما يتك�ن لدى الفرد من معنى وفهم يرتبط بكلمة )م�سطلح( اأو 

عبارة اأو عملية معينة )زيت�ن، 78: 2005( .
�سئل�ا  ما  واإذا  العلمية،  للمفاهيم  البديلة  املفاهيم  حفظ  الطلبة  ي�ست�سهل  ما  وعادة 
عنها يف الختبار يجيب�ا اإجابات تتفق واملفاهيم العلمية ال�سليمة التي تعلم�ها يف غرفة 
اإىل  يع�دون  املدر�سة  عن  بعيداً  الطبيعية  الظ�اهر  مع  يتعامل�ن  عندما  ولكنهم  ال�سف، 
ا�ستعمال املفاهيم البديلة للمفاهيم العلمية التي يحمل�نها دون املقدرة على ت�ظيفها يف 

حل م�سكالت جديدة )ال�هر، 80: 1992( .
لذا فاإن الطلبة ل يبدو عليهم يف كثري من الأحيان اأنهم قد اكت�سب�ا فهمًا عميقًا للمفاهيم 
الكتاب املقرر،  اأن در�س�ها، وهذا يعزى لأ�سباب عديدة، منها:  �سبق  التي  ال�سليمة  العلمية 
واملعلم واأ�ساليب تدري�سه، واللغة الدارجة التي اأحيانا ما تك�ن مزدوجة )لغة املعلم ولغة 
الكتاب( )Sanger & Greenbowe، 1999: 860( ، بالإ�سافة للمعرفة ال�سابقة، واخلربات 

. )Hasweh، 1986: 230( ال�سخ�سية، واجلذور الثقافية، وثقافة الأقران، وو�سائل الإعالم
اأن املعاين التي تت�سكل لدى املتعلم ل تك�ن دائمًا  وقد نبه العديد من الباحثني اإىل 
املعاين  هذه  على  ويطلق  العلماء،  عليها  يتفق  التي  ال�سحيحة  العلمية  املعاين  مع  متفقة 
غري املتفقة م�سميات عديدة منها: الفهم اخلطاأ، والفهم غري ال�سليم، والأطر البديلة، والفهم 
ال�ساذج، والفهم الأول، والفهم النامي يف البيت )ال�سعدين ورفيقه، 120: 2006( ، والفهم 

البديل، والت�س�ر اخلطاأ 
فالطلبة ميتلك�ن املفاهيم البديلة نتيجة اخلربات التي ميرون بها قبل اأن ياأت�ا اإىل 
مقاعد الدرا�سة وينخرط�ا يف عمليات العلم، وبالتايل فاإن املعلم الذي يطلع على املفاهيم 
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اأن�سطة تعليمية مُتّكن  الطلبة يك�ن قادراً على و�سع خطط تدري�سية وت�سميم  البديلة لدى 
 )Usta &Ayas، 2010: 1432( الطالب من البناء ال�سليم للمفاهيم العلمية

ومبا اأن تعلم املفاهيم يقع يف �سلب تعلم العل�م، والتعلم ذو املعنى ه� هدف الرتبية 
العلمية فهنا تكمن اأهمية ا�ستق�ساء الت�س�رات اخلطاأ لدى الطلبة التي من املمكن اأن تع�قهم 
عن فهم الظ�اهر وتف�سريها، والتي بدورها قد ت�ؤدي اإىل �سل�كيات خطاأ بناء على الت�س�رات 
امل�ج�دة يف بنائهم املعريف، اإ�سافة اإىل ك�نها عاماًل م�ساعداً يف تك�ين البناء اأملفاهيمي 

لدى املتعلم )ق�سمر، 2002: 4( .

الدراسات السابقة العربية واألجنبية: 
تناولت  التي  والأجنبية  العربية  الدرا�سات  من  يجد جمم�عة  امل��س�ع  لهذا  املتتبع 

املفاهيم اخلطاأ من زوايا خمتلفة، و�شُيعر�س بع�شها ح�شب الرتتيب االآتي: 

الدراسات العربية: 

درا�سة الناقة )2011( ، فاعلية خرائط املعل�مات يف تعديل الت�س�رات البديلة لدى 
طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي، التي هدفت اإىل الك�سف عن اأثر خرائط املعل�مات يف تعديل 
الت�س�رات البديلة ملفاهيم ال�س�ء، وقد اتبع الباحث املنهج التجريبي حيث اختربت عينة 
الدرا�سة من طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي وبلغ عددهم )64( طالبًا وُق�سم�ا اإىل جمم�عتني: 
جتريبية و�سابطة، ونفذت الدرا�سة خالل الف�سل الأول من العام الدرا�سي 2008، لتحقيق 
اأهداف الدرا�سة اأعد اختبار لت�سخي�ض الت�س�رات البديلة وُطّبق قبليًا وبعديًا على جمم�عتي 
ال�س�ء  ملفاهيم  البديلة  الت�س�رات  من  العديد  وج�د  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  الدرا�سة 

والب�رصيات لدى الطلبة عينة البحث و�سي�ع بع�سها بن�سبة كبرية ت�سل اإىل %40.
املدخل  على  قائمة  مقرتحة  اإ�سرتاتيجية  فاعلية   )2011( حا�شل  بو  اآل  درا�سة 
كيمياء  طالبات  لدى  البديلة  الت�س�رات  وتعديل  الدرا�سي،  التح�سيل  تنمية  يف  املنظ�مي 
املت�سمنة  العلمية  للمفاهيم  البديلة  الت�س�رات  حتديد  اإىل  هدفت  التي  للمعلمات،  الرتبية 
على  قائمة  اإ�سرتاتيجية  فعالية  مدى  اإىل  والتعرف  الطالبات،  لدى  الأن�سجة  علم  ب�حدة 
املدخل املنظ�مي يف تنمية التح�سيل وتعديل الت�س�رات البديلة لديهن، ولتحقيق اأهداف 
علم  وحدة  يف  ال�سق  ثنائي  البديلة  الت�س�رات  لتحديد  اختباراً  الباحثة  اأعدَّت  الدرا�سة، 
الأن�سجة وتطبيقه على عينة الدرا�سة التي بلغت )130( طالبة، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 

وج�د ت�س�رات بديلة للمفاهيم العلمية املت�سمنة ب�حدة علم الأن�سجة لدى الطالبات.
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طالبات  لدى  العلمية  املفاهيم  لبع�ض  البديلة  الت�س�رات   )2007( يا�شني  درا�سة 
ال�سف الثاين الثان�ي، وبع�ض ال�سرتاتيجيات املقدمة لت�س�يبها التي هدفت اإىل ال�ق�ف 
على م�سادر تك�ين الت�س�رات البديلة للمفاهيم العلمية، والك�سف عن اأكرث هذه الت�س�رات 
�سي�عًا، وال�ق�ف على الفروق- اإن وجدت- بني تلك الت�س�رات ال�سائعة لدى عينة الدرا�سة، 
ال�ق�ف على  ، وكذلك  )اأحياء، كيمياء، فيزياء(  اإىل اختالف متغري املجالت  والتي تعزى 
ال�سرتاتيجيات التي ت�ساهم يف تعديل تلك الت�س�رات اخلاطئة وت�س�يبها بني اأفراد عينة 
الدرا�سة، ا�ستخدمت الباحثة اختباراً من ن�ع الختيار من متعدد للك�سف عن مدى انت�سار 
الت�س�رات البديلة لدى عينة الدرا�سة التي تاألفت من )536( طالبة من طالبات ال�سف الثاين 

الثان�ي العلمي.
الدرا�سة:  جمالت  جميع  يف  اخلاطئة  الت�س�رات  �سي�ع  عن  الدرا�سة  نتائج  اأ�سفرت 
)اأحياء، كيمياء، فيزياء( كما اأكدت النتائج على وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية يف �سي�ع 

الت�س�رات البديلة يف املجالت الثالثة ال�سابقة ل�سالح جمال الفيزياء.
العل�م  الرتبية تخ�س�ض  م�ست�ى فهم طلبة كلية   )2007( واآخرون  الهنائي،  درا�سة 
اإىل  هدفت  التي  نح�ها،  البديلة  وت�س�راتهم  الفلكية  للمفاهيم  قاب��ض  ال�سلطان  بجامعة 
الك�سف عن م�ست�ى فهم الطلبة للمفاهيم الفلكية وت�س�راتهم البديلة عنها، لتحقيق هدف 
الدرا�سة ا�ستخدم الباحث اختباراً ت�سخي�سيًا، طبِّق على عينة الدرا�سة )63( طالبًا وطالبة 
نتائج  2007.واأ�سارت   -2006 الدرا�سي  للعام  العل�م  تخ�س�ض  طلبة  55.3%من  بن�سبة 
الدرا�سة اإىل تدين م�ست�ى فهم الطلبة، وعدم قدرتهم على تقدمي تف�سري علمي �سحيح للعديد 

من الظ�اهر الفلكية.
درا�سة تي�س، واآخرون )2007( هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن �سي�ع الت�س�رات البديلة 
ح�ل مفاهيم بنية املادة واىل معرفة هل هناك عالقة ارتباطيه دالة بني م�ست�ى الت�س�رات 
البديلة ح�ل مفاهيم بنية املادة لدى عينة الدرا�سة واأ�ساليب التعلم املتبعة، وقد تاألفت عينة 
الدرا�سة من )185( طالبًا وطالبة ما ن�سبته )38.4%( اختريوا بطريقة ع�س�ائية، ا�ستخدم 
الباحث اختباراً ت�سخي�سيًا للك�سف عن الت�س�رات البديلة، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل �سي�ع 
كثري من الت�س�رات البديلة ح�ل مفاهيم بنية املادة، كما اأ�سارت اإىل وج�د فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )0.01( بني مت��سط درجات الطلبة قبليًا وبعديًا يف اختبار 

الت�س�رات البديلة ل�سالح القيا�ض البعدي.
طلبة  لدى  الكيميائية  املفاهيم  لبع�ض  خاطئة  اعتقادات   )1999( ال�شيفي  درا�سة 
مقرر  يف  اخلطاأ  الت�س�رات  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  التي  العلمي،  الثان�ي  الأول  ال�سف 
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من  الكيفي(  )ال��سفي/  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  حيث  الدرا�سة،  عينة  لدى  الكيمياء  مادة 
ن�ع درا�سة احلالة التي تعّد وثيقة ال�سلة بطريقة التجريب، وقد متثلت نتائج الدرا�سة يف 
ثالثة اأبعاد: البعد الأول للدرا�سة )الكيمياء الع�س�ية( الذي كانت الن�سبة املئ�ية لالإجابات 
اخلاطئة ت�ساوي 9.4% ح�ل مفه�م ال�سيغة اجلزيئية، وال�سيغة البنائية، اأما البعد الثاين 
للدرا�سة )الكيمياء غري الع�س�ية( فكانت الن�سبة املئ�ية لالإجابات اخلاطئة ت�ساوي %54.6 
والرابط  والختزال،  الذري،  والعدد  الأك�سدة،  )التكاف�ؤ(  الذرية  الكتلي،  العدد  مفه�م  ح�ل 
امل�سرتكة، بينما البعد الثالث العدد الكتلي )الكيمياء الفيزيائية( الذي كانت الن�سبة املئ�ية 
اأ�سعة جاما،  الظروف املعيارية،  النظائر،  لالإجابات اخلاطئة 36% ح�ل مفه�م املحل�ل، 
 ،%12.24 املحل�ل  ياأتي:-  كما  املفاهيمية  لالأخطاء  املئ�ية  الن�سبة  كانت  الي�ن.وقد 
والعدد الكتلي 23.84%، والنظائر 67.88% وال�سيغة اجلزئية 26.43% والذرية )التكاف�ؤ( 
والعدد  والأك�سدة %36.23  للغاز 70.47، وامل�ل %30.57  املعيارية  اولظروف   ،%7.78
الذري 43.01%، واأ�سعة جاما 27.98%، وال�سيغة البنائية 23.84%، والتاأ�سل %44.56 

والختزال 42.29%، والي�ن 13.99%، والرابطة امل�سرتكة %63.22.
ع�رص  احلادي  ال�سف  طلبة  يحملها  التي  البديلة  املفاهيم   )1998( اخلالدي  درا�سة 
العلمي ح�ل الروابط الكيمائية، التي هدفت اإىل ت�سخي�ض املفاهيم البديلة لدى طلبة ال�سف 
املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وقد  الكيماوية،  الروابط  م��س�ع  ح�ل  العلمي  ع�رص  احلادي 
اختيار من متعدد  �سكل  ت�سخي�سيًا على  اختباراً  امل�ستخدمة  الدرا�سة  اأداة  ال��سفي.وكانت 
الثاين  واجلزء  اختيارين  يحت�ي  متعدد  من  اختيار  �س�ؤال  الأول  اجلزء  جزاأين،  من  يتك�ن 
ال�س�ؤال،  الأول من  الإجابة يف اجلزء  ل�سبب اختيار  �س�ؤال اختيار من متعدد يحت�ي بدائل 
بحيث يحت�ي الإجابة ال�سحيحة، وبع�ض الإجابات الأخرى الّدالة على وج�د مفاهيم بديلة 
تف�رص �سبب الختيار اخلاطئ يف اجلزء الأول من البند، كما قد حتت�ي البدائل على اإجابة 
خاطئة ل تدل على وج�د مفاهيم بديلة، واإمنا اأ�سيفت للحد من اأثر التخمني يف الإجابات.

م��س�ع  ح�ل  خاطئًا  مفه�مًا   )23( يحمل�ن  الطلبة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد 
الروابط الكيماوية منها ما ه� على م�ست�ى التذكر اأو على م�ست�ى ال�ستيعاب.

ودرا�سة فرج اهلل )1998( الأخطاء املفاهيمية يف احل�سابات الكيماوية والطاقة يف 
التفاعالت الكيميائية لدى طلبة ال�سف العا�رص الأ�سا�سي، التي هدفت اإىل الك�سف عن ن�سبة 
ا�ستخدمت  حيث  والطاقة،  الكيميائية  احل�سابات  م��س�ع  يف  املفاهيمية  الأخطاء  �سي�ع 
الدرا�سة املنهج ال��سفي، ومتثلت اأداة الدرا�سة يف اختبار ت�سخي�سي، واأ�سارت نتائج الدرا�سة 
اإىل وج�د اأخطاء مفاهيمية لدى الطلبة يف املفاهيم التي كانت على النح� التايل:- امل�ل: 

احتل خطاأ فهم امل�ل املركز الأول وكانت ن�سبة �سي�ع اخلطاأ 66%، وحفظ املادة:  
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60%، وطاقة التفاعل:  56%، والكتلة امل�ليه: 53%، واملعادلة الكيمائية: 52%، والتفاعل 
الطارد واملا�ض للطاقة: 48%، والتفاعل الكيميائي: %46.

ودرا�سة اأبو مين )1994( ت�سخي�ض الأخطاء املفاهيمية العلمية التي يقع فيها طلبة 
ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي، التي هدفت اإىل ت�سخي�ض الأخطاء املفاهيمية العلمية لدى طلبة 
ال�سف ال�سابع يف حمافظة العا�سمة )عمان( ومعرفة اأثر كل من عاملْي اجلن�ض والتح�سيل 
املدر�سي يف العل�م على اأخطاء الطلبة املفاهيمية.ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج ال��سفي، وقد 
كانت اأداة الدرا�سة اختباراً على �سكل الختيار من متعدد، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل عدم 
وج�د فروق ذات دللة تعزى ملتغري اجلن�ض يف امتالك الطلبة لبع�ض الأخطاء املفاهيمية، 
اأ�سارت النتائج اإىل وج�د فروق ذات دللة تعزى ملتغري التح�سيل يف امتالك الطلبة  كما 

لبع�ض الأخطاء املفاهيمية.

الدراسات األجنبية: 

البي�ت  عن  اخلاطئة  الت�س�رات   )Celiker & Kara، 2011( وكارا  �شليكر  درا�سة 
اخل�رصاء )الدفيئة( لدى معلمي قبل اخلدمة، التي هدفت اإىل التعرف اإىل الت�س�رات اخلاطئة 
ح�ل اأثار البي�ت اخل�رصاء )الدفيئة( لدى معلمي قبل اخلدمة من تخ�س�سي الكيمياء والعل�م 
فقرة،   )36( من  تاألف  اختباراً  الباحث  ا�ستخدم  وقد  الأخرية،  ال�سنة  م�ست�ى  يف  احلياتية 
اأما عينة الدرا�سة التي طبق عليها الختبار فقد بلغت )52( معلمًا من معلمي قبل اخلدمة، 
ا�ستخدم برنامج الرزمة الإح�سائية للعل�م الجتماعية )SPSS( لتحليل البيانات، واأ�سارت 
نتائج التحليل اإىل امتالك املعلمني لبع�ض الت�س�رات اخلاطئة ح�ل اأثر الدفيئة، كما اأ�سارت 
النتائج اإىل عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية يف امتالك الت�س�رات اخلاطئة لدى معلمي 

قبل اخلدمة تعزى ملتغري التخ�س�ض.
درا�سة يو�شتا وايا�س )Usta & Ayas، 2010( الت�س�رات اخلاطئة يف وحدة الكيمياء 
درا�سات  امل�سرتكة بني جمم�عة  الت�س�رات اخلاطئة  الك�سف عن  اإىل  التي هدفت  الن�وية، 
ميتلك�ن  الطلبة  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد  الن�وية،  الكيمياء  وحدة  يف  اأجريت 
بع�ض املفاهيم اخلاطئة نتيجة مرورهم بخربات مكت�سبة قبل اأن ياأت�ا اإىل مقاعد الدرا�سة 
والنخراط يف عمليات التعلم، وتعّد املفاهيم اخلاطئة مع�قات اأمام التعلم الفاعل للمفه�م 
قد  اأنها  اخلاطئة، كما  املفاهيم  يعتمد عليه يف حتديد  الدرا�سة مرجعا  وتعّد هذه  العلمي، 
للتعلم  الطلبة  وت�جيه  للتعليم،  التخطيط  يف  واملعلمني  املناهج،  مط�ري  من  كاًل  ت�ساعد 

املفاهيمي ال�سليم.



361

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )1( - شباط 

الت�س�رات الكيميائية اخلاطئة املرتبطة بفهم التزان   )Cliff، 2009( كلييف  درا�سة 
بني  الكيميائي  التزان  مفاهيم  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  التي  والف��سفات،  الكال�سي�م  بني 
اإىل  هذه  الك�سف  عملية  وتهدف  تعلمهم،  عند  الطلبة  يتلقاها  التي  والف��سفات  الكال�سي�م 
التناف�سي والتزان غري  الطلبة ح�ل التزان  التي ميتلكها  الت�س�رات اخلاطئة  التحقق من 
املتجان�ض، حيث اإن املدر�سني الذين يك�ن�ن على اطالع بالت�س�رات اخلاطئة التي ميتلكها 
فهمهم  حت�سني  يف  الطلبة  ت�ساعد  ا�سرتاتيجيات  تط�ير  اإىل  ذلك  يدفعهم  اأن  ميكن  الطلبة 
جدار  على  والف��سفات  الكال�سي�م  اتزان  على  ت�ؤثر  التي  والكيميائية  الفيزيائية  للع�امل 

اخللية اخلارجي.
درا�سة بوجودي )Boujaoude، 1991( طبيعة فهم الطلبة اخلاطئ ملفه�م الحرتاق 
كل  بني  العالقة  بحث  اإىل  هدفت  التي  الثان�ية  املدار�ض  طلبة  لدى  الكيميائي  والتغري 
اخلاطئة،  املفاهيم  اختيار  يف  واأدائهم  الطلبة  تدري�ض  يف  امل�ستخدمة  التعليم  طرق  من 
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج ال��سفي من خالل اأداة الدرا�سة التي متثلت يف ا�ستبانة ملعرفة 
ا�سرتاتيجيات تعلم الطلبة وم�قعهم جتاه الكيمياء، كما ا�ستخدم اختبار املفاهيم اخلاطئة 
مرتني خالل ثمانية �سه�ر قبل التدري�ض وبعده، ومن اأهم النتائج التي اأظهرتها الدرا�سة اأن 
هناك تباينًا كبرياً يف اأداء الطلبة يف الختبار القبلي واأدائهم يف الختبار البعدي نتيجة 
الطلبة  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  الذي يعالج املفاهيم اخلاطئة، كما  التدري�ض  اأ�سل�ب  ل�ستخدام 
اأف�سل  البعدي  اأداوؤهم يف المتحان  اأنف�سهم ب��سفهم متعلمني هادفني، كان  الذين عرف�ا 

من املتعلمني الذين ي�ستخدم�ن طريقة ال�سم.
ودرا�سة كنلونقدن و�شوملن )Kenlongden & Solomon، 1991( تف�سريات الطلبة 
ب�سكل  الطلبة  يحملها  التي  املفاهيم  اإىل  التعرف  اإىل  التي هدفت  الذوبان  العلمية ملفه�م 
تلقائي واملفاهيم التي اكت�سب�ها من املدر�سة.ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج ال��سفي، وكانت 
اأداة الدرا�سة اختباراً اعتمد الر�س�مات يف تف�سري عملية الذوبان، من اأهم النتائج التي ت��سلت 
اإليها هذه الدرا�سة اإن عدد املفاهيم اخلاطئة لدى الطلبة، تقل بتقدم املرحلة الدرا�سية، وان 
تعليم الطلبة من خالل ممار�سة الأن�سطة وربط ذلك بحياة الطالب يعطي نتائج اأف�سل، ويقلل 

من الأخطاء املفاهيمية.
املادة  ح�ل  اخلاطئة  الطلبة  مفاهيم   )Anderson، 1990( اأندر�شون  درا�سة  اأما 
وحت�لتها التي هدفت اإىل حتليل املفاهيم املتعلقة باملادة وحت�لتها، يف الكتب املدر�سية 
ال�س�يدية يف الفيزياء والكيمياء، حيث در�ض اأثر هذا املنهاج يف ن�س�ء الت�س�رات اخلاطئة لدى 
الطلبة، وقد وجد الباحث م�سكالت مفاهيمية يف �سياغة الكتب املقررة تتعلق بالر�س�مات 
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والأ�سكال املعرو�سة يف هذه الكتب، ففي اأحد كتب الكيمياء وجدت �س�رة ت��سيحية لالأبعاد 
بني الذرات تظهر فيها امل�سافات بني اجلزيئات يف احلالة الغازية ت�ساوي امل�سافات يف تلك 
اجلزيئيات يف حال ال�سالبة.كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن اللغة امل�ستعملة تعّد م�سدراً لن�س�ء 
الت�س�رات اخلاطئة عند الطلبة، فكل من املعلم والكتاب ي�ستعمل م�سطلحات خمتلفة ت�سري 
اإىل املفه�م نف�سه، كا�ستعمال مادة وجزيء وذرة لتحمل املعنى نف�سه عند ا�ستخدامها مع 

اأنها تق�د حقيقة اإىل ثالث مفاهيم خمتلفة.
للمعرفة  لغ�يني  نظامني  ا�ستخدام  اأثر   )Solomon، 1984( �شولومون  درا�سة  ويف 
التي اأكدت على اأن الطالب يحمل نظامني معرفني الأول ي�ستعمله يف حياته الي�مية والثاين 
اللغ�ية  العبارات  ي�ستخدمان بع�ض  النظامني  اأن هذين  املدر�سي مع  تعلمه  ي�ستخدمه يف 
بال�سيغة نف�سها، فه� ي�ستخدم الطاقة يف حياته الي�مية لتعني البرتول والبنزين والدفء، 

وي�ستخدمها مبفه�م ني�تن يف ال�سف.
وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الطالب الذي مييز بني هذه املعاين اللغ�ية املختلفة 
للمفاهيم ه� الذي يك�ن حت�سيله جيداً يف المتحانات الكتابية املتعلقة بهذه املفاهيم، اأما 
الذي ل يتمكن من التمييز بينهما فاإن حت�سيله يك�ن �سيئًا ب�سبب هذه امل�سكالت اللغ�ية.كما 
اأ�سارت اإىل طبيعة بناء بع�ض اللغات كاللغة الأملانية التي ت�ؤدي اإىل ن�س�ء بع�ض املفاهيم 

اخلاطئة عند الطلبة الذين يدر�س�ن بهذه اللغات.

مشكلة الدراسة: 
املفاهيم  من  خمتلفة  �س�راً  يحمل�ن  الطلبة  معظم  اأن  اإىل  الرتب�ي  الأدب  ي�سري 
البديلة للمفاهيم العلمية يف كثري من امل��س�عات العلمية، حيث ت�سكل عائقًا للتعلم ذي 
املفاهيم  كانت  فاإذا  ال�سابقة،  املفاهيم  على  تبنى  ما  عادة  الالحقة  فاملفاهيم  املعنى، 
وايا�ض  دي��ستا  �سيك�ن �سعيفًا ه�سًا،  اجلديد  املفاهيمي  البناء  فاإن  �سليمة،  ال�سابقة غري 
)Usta & Ayas، 2010( ، وقد اأ�سارت درا�سات عديدة مثل درا�سة الناقة )2011( ودرا�سة 
 ،  (Cliff، 2009( وكلييف   ،  )Treguste، 1988;160( وتريج�ست   ،  )1999( ال�سيفي 
للمفاهيم  اخلطاأ  الت�س�رات  �سي�ع  مدى  اإىل   )Celiker & Kara، 2011( وكارا  و�سليكر 
، وتعّد م�ساألة �س�ء فهم وامتالك  العلمية، لدى الطلبة، ور�س�خها يف بنيتهم املفاهيمية، 
تعلمهم  �سع�بة  يف  و�سببا  الطلبة  لدى  اخلطاأ  الت�س�رات  لبناء  م�سدرا  البديلة  املفاهيم 

. )Chou، 2002: 74( لهذه املفاهيم
الظ�اهر  تف�سري  يف  اأ�سا�سًا  تعّد  اأنها  منطلق  ومن  الكيمائية،  املفاهيم  لأهمية  ونظراً 
العلمية التي ت�اجه املتعلم، وحتى يك�ن تف�سريه ومعاجلته للم�اقف العلمية �سحيحًا، ل 
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املفاهيم  مع  فهمه  يتفق  حتى  �سحيحًا،  اإدراكًا  الكيميائية  للمفاهيم  اإدراكه  يك�ن  اأن  بد 
الكيمائية العلمية املقب�لة لدى العلماء، وهذا بدوره ي�ؤكد على �رصورة ت�سخي�ض ما لدى 
التغيري  عمليات  لت�سهيل  والباحثني  املعلمني  يدي  بني  لت��سع  بديلة  مفاهيم  من  الطلبة 
للمفاهيم  البديلة  املفاهيم  ح�ل  تدور  الدرا�سة  هذه  م�سكلة  فاإن  لذا  املطل�بة،  املفاهيمي 
�سياغة  الفل�سطينية.وميكن  اجلامعات  يف  العل�م  تدري�ض  اأ�ساليب  طلبة  لدى  الكيميائية 

م�سكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�ض الآتي: 

ما املفاهيم الكيميائية البديلة لدى طلبة اأ�شاليب تدري�س العلوم يف 
اجلامعات الفل�شطينية؟ 

والذي انبثقت عنه االأ�شئلة الفرعية االآتية: 
هل تختلف درجة �سي�ع املفاهيم الكيميائية البديلة لدى الطلبة باختالف متغري . 1

اجلن�ض؟ 
هل تختلف درجة �سي�ع املفاهيم الكيميائية البديلة لدى الطلبة باختالف متغري . 2

فرع الكيمياء املف�سل؟ 
هل تختلف درجة �سي�ع املفاهيم الكيميائية البديلة لدى الطلبة باختالف متغري . 3

طريقة التدري�ض؟ 
هل تختلف درجة �سي�ع املفاهيم الكيميائية البديلة لدى الطلبة باختالف متغري . 4

لغة التدري�ض؟ .
لالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة فقد ُحورّلت اإىل الفرو�س ال�شفرية االآتية: 

ل ت�جد فروق داله اإح�سائيًا عند م�ست�ى )α≥0.05( يف درجة �سي�ع املفاهيم . 1
)ذكر،  اجلن�ض  متغري  اإىل  تعزى  الفل�سطينية،  اجلامعات  يف  الطلبة  لدى  البديلة  الكيميائية 

اأنثى( .
ل ت�جد فروق داله اإح�سائيًا عند م�ست�ى )α≥0.05( يف درجة �سي�ع املفاهيم . 2

اإىل  الفل�سطينية، تعزى  العل�م يف اجلامعات  اأ�ساليب تدري�ض  البديلة لدى طلبة  الكيميائية 
متغري فرع الكيمياء املف�سل )ع�س�ية، غري ع�س�ية، حتليلية، فيزيائية( .

ل ت�جد فروق داله اإح�سائيًا عند م�ست�ى )α≥0.05( يف درجة �سي�ع املفاهيم . 3
اإىل  الفل�سطينية، تعزى  العل�م يف اجلامعات  اأ�ساليب تدري�ض  البديلة لدى طلبة  الكيميائية 

متغري طريقة التدري�ض )املحا�رصة، املخترب، الكت�ساف( .
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ل ت�جد فروق داله اإح�سائيًا عند م�ست�ى )α≥0.05( يف درجة �سي�ع املفاهيم . 4
اإىل  الفل�سطينية، تعزى  العل�م يف اجلامعات  اأ�ساليب تدري�ض  البديلة لدى طلبة  الكيميائية 

متغري لغة التدري�ض )الإجنليزية، العربية( 

أهداف الدراسة: 

طلبة  لدى  البديلة  الكيميائية  املفاهيم  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
اأ�شاليب تدري�س العلوم يف اجلامعات الفل�شطينية وذلك من خالل:

حتديد اأن�اع هذه املفاهيم البديلة ودرجة �سي�عها لدى طلبة اأ�ساليب تدري�ض العل�م 
وفرع  )اجلن�ض،  الآتية:-  امل�ستقلة  الدرا�سة  متغريات  باختالف  الفل�سطينية  اجلامعات  يف 

الكيمياء املف�سل، وطريقة التدري�ض، ولغة التدري�ض( .

أهمية الدراسة: 
البديلة بني طلبة اجلامعات يف  الكيميائية  الدرا�سة من �سي�ع املفاهيم  اأهمية  تنبع 
اإن  البناء املعريف لدى املتعلم، حيث  العلمية املختلفة، وما لها من دور �سلبي يف  امل�اد 
التعلم ال�سابق ذو اأثر كبري على التعلم الالحق، وعليه ميكن اعتبار هذه الدرا�سة كخط�ة ميكن 
اأن تخدم العملية التعليمية يف م�ساعدة املعلم يف ا�ستق�ساء املفاهيم البديلة لدى الطلبة، 
والتخطيط لتدري�سها وت�سميم الأن�سطة التعليمية املنا�سبة مل�ساعدة املتعلم على تعديلها اأو 
تغيريها، وبالتايل ميكن اأن تك�ن دافعًا للمعلمني للتخلي عن ال�سرتاتيجيات التقليدية يف 
التدري�ض وا�ستخدام ال�سرتاتيجيات احلديثة مل�ساعدة الطلبة يف اكت�ساب املفاهيم العلمية 
املفاهيم  عن  الك�سف  يف  علية  يعتمد  مرجعًا  تك�ن  وقد  البديلة،  املفاهيم  من  والتخل�ض 

البديلة، واأ�سباب ن�س�ئها لدى الطلبة يف املدار�ض واجلامعات.

حدود الدراسة: 

اقت�رشت الدرا�شة على احلدود االآتية: 
احلدود الب�رصية: اقت�رصت الدرا�سة على عينة من الطلبة امل�سجلني مل�ساق الكيمياء . 1

العامة يف اجلامعات الفل�سطينية.
احلدود املكانية: اقت�رصت الدرا�سة على اجلامعات الفل�سطينية.. 2
الدرا�سي . 3 العام  من  الأول  بالف�سل  زمنيًا  الدرا�سة  هذه  حتددت  الزمنية:  احلدود 

. )2006 /2007(
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التعريفات اإلجرائية: 

اأ�ساليب  ◄ تف�سريات ومفاهيم خا�سة ميتلكها طلبة  البديلة:  الكيميائية  املفاهيم 
تدري�ض العل�م يف اجلامعات الفل�سطينية، يكت�سبها الطالب من خالل املالحظات وخربات 
احلياة الي�مية، وتك�ن على درجة كبرية من الر�س�خ يف ذهنه، وتتعار�ض مع وجهة النظر 

العلمية.
املفهوم العلمي: ا�ستدلل عقلي منظم يتك�ن لدى املتعلم عن الأ�سياء والظ�اهر  ◄

املعريف  البناء  من  املتعلم  وميكن  ال�سحيحة،  العلمية  النظر  وجهة  وميثل  والأحداث، 
ال�سحيح.( الناقة، 2011( .

التعليمية  ◄ للعملية  املعلم كمح�ر  بها  يق�م  تعليمية  اإجراءات  املحا�رشة:  طريقة 
كم�ستقبل  ال�سلبية  فيه  تتمثل  املتعلم  بينما  للمعرفة  وملقن  كناقل  اليجابية  فيه  تتمثل 

للمعرفة فقط..
طريقة املخترب: جمم�عة من الأن�سطة والإجراءات التعليمية تتيح للمتعلم فر�سًا  ◄

للتعلم بالعمل من خالل التجريب املخربي.
اأمام  ◄ م�سكل  تعليمي  يعر�ض خاللها م�قف  تعليمية  اإجراءات  االكت�شاف:  طريقة 

املتعلم على �سكل اأ�سئلة مفت�حة تتحدى تفكريه وتتيح له فر�سة احل�ار واملناق�سة وممار�سة 
التعلم با�ستخدام طرق وعمليات العلم املختلفة )زيت�ن، 136: 2005( .

الطريقة واإلجراءات: 
يت�سمن هذا الف�سل العناوين الفرعية الآتية: منهج الدرا�سة، وجمتمع الدرا�سة، وعينة 

الدرا�سة، واأداة الدرا�سة، و�سدق اأداة الدرا�سة، وثبات اأداة الدرا�سة، واملعاجلة الإح�سائية.

منهج الدراسة: 
يفي  املنهج  هذا  اإن  حيث  املعل�مات،  جمع  يف  ال��سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
اأ�ساليب  تخ�س�ض  طلبة  لدى  البديلة  الكيميائية  املفاهيم  عن  )الك�سف  الدرا�سة  باأغرا�ض 

تدري�ض العل�م يف اجلامعات الفل�سطينية( .

جمتمع الدراسة: 
الكيمياء  مل�ساق  امل�سجلني  العل�م  تدري�ض  اأ�ساليب  طلبة  على  الدرا�سة  هذه  اأجريت 
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 ، الدرا�سي )2006/ 2007(  العام  الف�سل الأول من  الفل�سطينية يف  العامة يف اجلامعات 
امل�ست�يات  خمتلف  من  وطالبة  طالبًا   )259( للم�ساق  امل�سجلني  الطلبة  جمم�ع  بلغ  وقد 

الدرا�سية لطلبة اأ�ساليب تدري�ض العل�م.
عينة الدراسة: 

طلبة  من  ع�س�ائية  بطريقة  اختريوا  وطالبة  طالبًا   )99( من  الدرا�سة  عينة  تك�نت 
اأ�ساليب تدري�ض العل�م يف اجلامعات الفل�سطينية )جامعة النجاح ال�طنية، وجامعة القد�ض، 
وجامعة اخلليل، وجامعة القد�ض املفت�حة منطقة جنني التعليمية( وقد �سكلت عينة الدرا�سة 
ما ن�سبته )38%( من جمتمع الدرا�سة، وقد وزع�ا ح�سب متغريات الدرا�سة الآتية:- اجلن�ض، 

وفرع الكيمياء املف�سل، وطريقة التدري�ض، ولغة التدري�ض، وامُلبني يف اجلدول )1( .
الجدول )1( 

توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

الن�شبة املئويةالعددم�شتوى املتغرياملتغري

اجلن�ض

2122.1ذكر
7477.9اأنثى

95100املجموع

فرع الكيمياء 

3644.6ع�س�ية
2126.1حتليلية

109.8فيزيائية
1819.6غري ع�س�ية

85100املجموع

طريقة التدري�ض

2222.7املخترب 
3435الكت�ساف

4142.3املحا�رصة

97100املجموع

لغة التدري�ض

7676.8الجنليزية
2323.3العربية

99100املجموع
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أداة الدراسة: 
متثل  اأنها  يت�قع  التي  املفاهيم  وحّددت  الكيمياء،  ملقرر  املفاهيمي  املحت�ى  ُحّلل 
على  ُعر�ست  كيمائيًا  مفه�مًا   )64( ت�سمنت  قائمة  و�سّممت  الطلبة،  لدى  بديلة  مفاهيم 
بديلة،  كمفاهيم  يحمل�نها  الطلبة  اأن  يت�قع�ن  التي  املفاهيم  لختيار  الكيمياء  مدر�سي 
وكان املدر�س�ن قد مل�س�ها خالل تدري�سهم مل�ساق الكيمياء العامة لطلبة ال�سنة الأوىل يف 
اجلامعات الفل�سطينية خالل �سن�ات م�ست من تدري�سهم لها، وعليه فقد ُح�رصت املفاهيم 
الكيميائية البديلة التي ح�سلت على ن�سبة )50%( فاأعلى مب�جب ا�ستجابات املعلمني عليها 

كمفاهيم بديلة بدرجة كبرية ملحق )1( .

وبناًء على ما مت الت��سل اإليه من نتائج مب�جب ا�ستجابات املعلمني ملحق )1( ، اأعد 
بنداً،   )45( ت�سمن  متعدد،  من  الختيار  �سكل  على  م��س�عيًا  ت�سخي�سيًا  اختباراً  الباحث 
حيث غطت بن�د هذا الختبار بع�ض من حمت�ى املقرر يف الكيمياء العامة لطلبة اأ�ساليب 
تدري�ض العل�م يف اجلامعات الفل�سطينية، وقد �سيغت هذه البن�د لتقي�ض الت�س�رات اخلاطئة 
املحاليل،  وطبيعة  الثالث،  املادة  وحالت  احلفظ،  قان�ن  الآتية:-  باملفاهيم  املتعلقة 
الكيميائية،  والروابط  الدوري،  واجلدول  الكيميائية،  والتفاعالت  والق�اعد،  والأحما�ض 

واملعادلت وال�سيغ الكيميائية، واخلاليا اجللفانية، واملجم�عات ال�ظيفية.ملحق )2( .

صدق االختبار: 
مت التحقق من �سدق الختبار با�ستخدام اأ�سل�ب )ال�سدق الظاهري( ؛ من خالل عر�سه 
على جلنة حمكمني مك�نة من �ستة مدر�سني، اأربعة يحمل�ن درجة الدكت�راه يف تخ�س�ض 
الكيمياء، واثنان يحمل�ن درجة الدكت�راه يف املناهج واأ�ساليب التدري�ض للتاأكد من �سدق 

فقرات الختبار، والذين اأفادوا باأن الختبار يقي�ض بالفعل املراد قيا�سه ملحق )3( .

ثبات االختبار: 
 ،  )Test� Retest( الختبار  واإعادة  الختبار  بطريقة  الختبار  ثبات  التحقق من  مت 
اإجراء الختبار  اأ�سب�عني من  ا�ستطالعية ق�امها )10( مفردات وذلك بعد فرتة  على عينة 
الأول، حيث ُح�سب معامل الثبات املتمثل يف معامل ارتباط بري�س�ن، وبلغت قيمة معامل 

ثبات الختيار )0.76( وهذه قيمة منا�سبة للثبات.
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املعاجلة اإلحصائية: 
البيانات  لتحليل   )SPSS( الجتماعية  للعل�م  الإح�سائية  الرزمة  برنامج  اُ�ستخدم 
واملت��سطات  املئ�ية،  الن�سب  اآلتية:-  املعاجلات  ا�ستخدمت  حيث  النتائج،  اإىل  وال��س�ل 

. )Anova( وحتليل التباين ، )احل�سابية، والنحرافات املعيارية، اختبار )ت
عرض نتائج البحث ومناقشتها: 

عر�س ومناق�شة النتائج املتعلقة بال�شوؤال الرئي�س للدرا�شة:  ◄
تدري�س  اأ�شاليب  تخ�ش�س  طلبة  لدى  البديلة  الكيميائية  املفاهيم  ما 

العلوم يف اجلامعات الفل�شطينية؟ 
لالإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الرئي�ض، ح�رصت املفاهيم التي انت�رصت فيها الت�س�رات 
اخلاطئة ب�سكل كبري، والتي متثلت يف امل�ا�سيع الآتية: قان�ن احلفظ، وحالت املادة الثالث، 
وطبيعة املحاليل، والأحما�ض والق�اعد، والتفاعالت وال�سيغ الكيميائية، واجلدول الدوري، 
والروابط الكيميائية، وال�سيغة الكيميائية، واملجم�عات ال�ظيفية، حيث يبني اجلدول )2( 

اأن�اع املفاهيم البديلة ح�سب امل��س�عات والن�سبة املئ�ية للطلبة الذين يت�س�رونها.
 الجدول )2( 

أنواع المفاهيم البديلة حسب الموضوعات ونسبة شيوعها

الرتتيبالن�شبة املئويةعدد املفاهيم البديلةرقم ال�شوؤالاملو�شوع

1329.537، 5، 6، 20، 21قان�ن احلفظ
2223.310، 4، 8، 9، 10، 11حالت املادة

3332.24، 13، 14، 18، 19، 22، 32طبيعة املحاليل
28240.61، 29، 31اأحما�ض وق�اعد

7331.156، 23، 24، 30، 39، 41، 42، 43، التفاعالت
15326.059، 33، 34، 35، 36جدول دوري

25235.53، 44، 45روابط كيماوية
12231.285، 17، 26، معادلت و�سيغ

37137.952، 38خاليا جلفانية
16128.28، 27، 40جمم�عات وظيفية

2231.58املجموع
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الطلبة  لدى  البديلة  الكيميائية  املفاهيم  امتالك  ن�سبة  اأن   )2( اجلدول  من  يتبني 
الأوىل يف م��س�عات احلم��ض والق�اعد، ثم اخلاليا اجللفانية، والروابط  كانت بالدرجة 
الكيميائية،  التفاعالت  الكيميائية، ثم  الكيميائية، وطبيعة املحاليل، واملعادلت وال�سيغ 

وقان�ن احلفظ، واملجم�عات ال�ظيفية، واجلدول الدوري، ثم حالت املادة، على الرتتيب.
حيث كان هناك عدد من املفاهيم الكيميائية البديلة يحملها ن�سبة قليلة من الطلبة، 
ولكن يف هذه الدرا�سة اُعتمدت املفاهيم الكيميائية البديلة كت�س�رات خطاأ وقد اأجاب عليها 
 )22( عددها  بلغ  وقد  بديلة  كمفاهيم   )1998  :78 )اخلالدي،  الطلبة  من   %20 من  اأكرث 

مفه�مًا بدياًل.

عرض نتائج الفرضيات الصفرية ومناقشتها: 
عر�س نتائج الفر�شية ال�شفرية االأوىل ومناق�شتها ون�شها:  ◄

ل ت�جد فروق داله اإح�سائيًا عند م�ست�ى الدللة )α≥0.05( من حيث درجة �سي�ع 
طّبق  الفر�سية  �سحة  من  وللتاأكد  اجلن�ض،  متغري  اإىل  تعزى  البديلة  الكيميائية  املفاهيم 
اختبار Independent Sample t� test على عالمات بن�د الختبار لفئات متغري اجلن�ض 

وكانت النتائج كما ه� مبني يف اجلدول )3( .
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات تبعًا لمتغير الجنس على درجة شيوع المفاهيم البديلة

م�شتوى الداللةقيمة )ت( املح�شوبةاالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيالعددالنوع

2155.815.56ذك�ر

1.6770.094 7461.045.27اإناث

95املجموع

من  اأعلى  القيمة  وهذه   )0.094(  = الدللة  م�ست�ى  قيمة  اأن   )3( اجلدول  من  يتبني 
التي تق�ل ل  الفر�سية  الفر�سية )α≥0.05( ولذلك فاإننا نقبل �سحة  القيمة املحددة يف 
�سي�ع  الدللة )α≥0.05( من حيث درجة  م�ست�ى  اإح�سائية عند  ذات دللة  ت�جد فروق 

املفاهيم الكيميائية البديلة تعزى ملتغري اجلن�ض.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن دافعية وا�ستعداد الطالبات للتعلم، واإدراك املفاهيم 
الكيميائية ل تقل عن دافعية وا�ستعداد الطالب، اإذ اأتيحت الفر�سة الي�م لالإناث للح�س�ل 
على اأعلى الدرجات العلمية، واقتحمت املجالت التي كانت حتى وقت وجيز تعّد قا�رصة على 
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الذك�ر فقط دون الإناث، اإ�سافة اإىل اأن طلبة عينة الختبار ذك�راً واإناثًا، تلق�ا املعل�مات 
من املقررات نف�سها، وحتت الظروف ال�سيا�سية والقت�سادية ال�سعبة حتت الحتالل وعدم 
ال�سيادة نف�سها، مما اأوجد روح التحدي وق�ة الإرادة عند كل من الذك�ر والإناث على ال�س�اء.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة )فرج اهلل، 1998( ودرا�سة اأب� اأمين )1992( ويعزى 
هذا التفاق اإىل التقارب اجلغرايف، ووحدة املنهاج اإىل حد ما، بالإ�سافة اإىل دور و�سائل 
الإعالم الرتب�ي التي تتعامل مع كل �سخ�ض بدون ا�ستئذان، والتي لها دور كبري يف تك�ين 
اأو من خالل التعلم التلقائي  املفاهيم العلمية اخلاطئة �س�اء من خالل الربامج التعليمية، 

الذي يتلقاه كل من الذك�ر والإناث على ال�س�اء.

عر�س ومناق�شة نتائج الفر�شية ال�شفرية الثانية التي ن�شت على اأنه:  ◄
ل ت�جد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ست�ى الدللة )α≥0.05( من حيث درجة �سي�ع 
�سحة  من  وللتاأكد  املف�سل،  الكيمياء  فرع  متغري  اإىل  تعزى  البديلة  الكيميائية  املفاهيم 
الفر�سية، طّبق اختيار التباين One way Anova على عالمات بن�د الختيار لفئات متغري 

فرع الكيمياء املف�سل، وكانت النتائج كما ه� مبني يف اجلدول )4( .
الجدول )4( 

التباين األحادي لدراسة اثر متغير فرع الكيمياء المفضل على درجة شيوع المفاهيم البديلة

م�شتوى الداللةقيمة ف املح�شوبةمتو�شط االنحرافدرجات احلريةجمموع مربعات االنحرافم�شدر التباين

489.73163.232بني املجم�عات

0.6450.589 21559.385252.712خارج املجم�عات

22049.0388املجموع

من  اأكرب  القيمة  وهذه   )0.589(  = الدللة  م�ست�ى  قيمة  اأن   )4( اجلدول  من  يتبني 
القيمة املحددة يف الفر�سية وهي )α≥0.05( ، ولذلك فاإننا نقبل �سحة الفر�سية، والتي 
، من حيث   )α≥0.05( الدللة اإح�سائيًا عند م�ست�ى  اأنه: ل ت�جد فروق دالة  تن�ض على 

درجة �سي�ع املفاهيم الكيميائية البديلة تعزى ملتغري امل��س�ع.
وتعزى هذه النتيجة اإىل الدور التكاملي للمدر�سني من ذوي التخ�س�سات يف املجالت 
م�اد  اإعطاء  يف  عالية  بدرجة  تهتم  الفل�سطينية  اجلامعات  �سيا�سة  اإن  حيث  املختلفة، 
املختلفة  والتخ�س�سات  اخلربات  ذوي  من  مدر�سني  اإىل  العامة  الكيمياء  لطلبة  التدري�ض 
الطلبة ومتكينهم  العلمية لدى  العلم واأهمية ذلك يف تك�ين املفاهيم  تاأكيداً على تكاملية 
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من التف�سريات العلمية ال�سحيحة، اإ�سافة اإىل دور املعيدين الذين يق�م�ن مبناق�سة الطلبة 
وحل الأ�سئلة املتعلقة يف هذه امل��س�عات على اختالفها م�ستخدمني طرق تدري�ض تتفق 
واملفه�م املطروح للمناق�سة، �س�اء تطلب ذلك ا�ستخدام طريقة املخترب، وبخا�سة املخترب 
يعّد  الذي  الإتقاين،  التعلم  واأ�ساليب  املحا�رصة،  طريقة  اأم  الكت�ساف،  طريقة  اأم  املفت�ح، 
العلمية وتغيريها، وبالتايل تركيز  العالية يف تعديل املفاهيم  الدرجة  الأ�ساليب ذات  من 

املفاهيم الكيميائية يف ذهن املتعلم، وبغ�ض النظر عن امل��س�ع قيد الدرا�سة.
 )1999( ال�سيفي  درا�سة   )2007( يا�سني  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  واختلفت 
ملتغري  تعزى  اخلاطئة  الت�س�رات  امتالك  يف  دللة  ذات  فروق  وج�د  اإىل  اأ�سارتا  اللتني 
فرع  ول�سالح  ال�سيفي،  درا�سة  يف  الع�س�ية  غري  الكيمياء  فرع  ل�سالح  و  امل��س�عات، 

الفيزياء يف درا�سة يا�سني.
على  درا�ستيهما  اأجريا  قد  ويا�سني  ال�سيفي  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  اختالف  ويعزى 
اأخذ  اجتاه  وامل�س�ؤولية  الهتمام  من  عالية  درجة  اإىل  بعد  ي�سل�ا  مل  الذين  املدار�ض  طلبة 
امل��س�عات العلمية املختلفة على اأنها متثل وعاء تعبرييًا واحداً متكامال ُي�ستخدم تكامليًا 
يف فهم الظ�اهر وتف�سريها، والعمليات العلمية، اإ�سافة اإىل ق�س�ر الطالب يف هذه املرحلة يف 
تلقي العلم ب�سكل م��س�عي، فه� يهتم بامل��س�عات التي له اجتاه ايجابي نح� مدر�سيها.

عر�س نتائج الفر�شية ال�شفرية الثالثة ومناق�شتها والتي ن�شت على اأنه:  ◄
ل ت�جد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ست�ى معن�ية )α≥0.05( من حيث درجة �سي�ع 
املفاهيم الكيميائية البديلة تعزى اإىل متغري طريقة التدري�ض، ولأجل درا�سة �سحة الفر�سية، 
طّبق اختيار التباين الأحادي One way Anova على عالمات بن�د الختيار لفئات متغري 

طريقة التدري�ض، وكانت النتائج كما ه� مبني يف اجلدول )5( .
الجدول )5( 

التباين األحادي لدراسة اثر متغير طريقة التدريس على درجة شيوع المفاهيم الكيميائية البديلة

م�شتوى الداللةقيمة ف املح�شوبةمتو�شط االنحرافدرجات احلريةجمموع مربعات االنحرافم�شدر التباين

1606.6322803.316بني املجم�عات

3.8110.025 20442.4097210.744خارج املجم�عات

22049.32199املجموع

يتبني من اجلدول )5( اأن قيمة م�ست�ى املعن�ية هي )0.025( ، وهذه القيمة اأقل من 
القيمة املحددة يف الفر�سية وهي )α≥0.05( ، ولذلك فاإننا ل نقبل �سحة الفر�سية ونق�ل 
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باأنه ت�جد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى معن�ي )α≥0.05( ، من حيث اإن درجة �سي�ع 
املفاهيم الكيميائية البديلة تعزى اإىل متغري طريقة التدري�ض، وكانت النتائج كما ه� مبني 

يف اجلدول )6( .
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات طريقة التدريس

االنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيالعددطريقة التدري�س

2258.565.33املخترب
3455.744.34الكت�ساف

4151.555.47املحا�رصة

97املجموع

اأن  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات  يبني  الذي   )6( اجلدول  من  يتبني 
م�سدر الفروق كان ل�سالح طريقة املحا�رصة، ثم طريقة الكت�ساف، ثم طريقة املخترب، حيث 
كانت مت��سطاتها احل�سابية يف اأثرها على الطلبة من حيث امتالكهم للمفاهيم الكيميائية 

البديلة، )51.55( ، )55.74( ، )58.58( على الرتتيب.
على  تقت�رص  التدري�ض  يف  )الإلقاء(  املحا�رصة  طريقة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وتعزى 
تعليم املتعلم املفاهيم الكيميائية تعليمًا �سمًا ولي�ض تعليمًا وظيفيًا قائمًا على الكت�ساف، 
وا�ستخدام املفاهيم يف تف�سري الظ�اهر والأحداث وحل امل�سكالت، حيث اإن طريقه املحا�رصة 
�سلبيًا،  دوراً  املتعلم  دور  ويك�ن  التعلمية  التعليمية  العملية  حم�ر  ه�  املعلم  فيها  يك�ن 
الأمثلة  اأخذ  للمناق�سة واحل�ار يف  اأن يعطى فر�سة  املفاهيم دون  ا�ستقبال  ويقت�رص على 
اليجابية وال�سلبية واإعطائها على املفه�م، والتي تعّد من اأ�ساليب تركيز املفاهيم يف البنية 
املفاهيمية عند املتعلم، حتى يك�ن لها الدور الفاعل يف التعلم ذي املعنى، مما ي�ساعد يف 

تعديل املفاهيم التي كان ميتلكها املتعلم من قبل وتغيريها خالل التعلم التلقائي.
وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة )Boujuud، 1991( التي اأ�سارت اإىل وج�د 
 )Peterson، 1979( تباين كبري يف اأداء الطلبة يعزى اإىل متغري طريقه التدري�ض، ودرا�سة
الدرا�سات جميعها على وج�د تباين كبري  اأكدت هذه  ، وقد  )اأب� غ��ض، 1988(  ، ودرا�سة 
طريقة  ول�سالح  التدري�ض،  طريقة  متغري  اإىل  تعزى  البديلة،  للمفاهيم  الطالب  امتالك  يف 

املحا�رصة اأكرث من طريقتي الكت�ساف واملخترب.
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عر�س نتائج الفر�شية ال�شفرية الرابعة ومناق�شتها والتي تن�س على اأنه:  ◄
ل ت�جد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ست�ى )α≥0.05( من حيث درجة �سي�ع املفاهيم 
الكيميائية البديلة تعزى اإىل متغري لغة التدري�ض، وللتاأكد من �سحة الفر�سية، طّبق اختيار 
لغة  متغري  لفئات  الختيار  بن�د  Independent sample على عالمات  الأحادي  التباين 

التدري�ض وكانت النتائج كما ه� مبني يف اجلدول )7( .
الجدول )7( 

اختبار t- test لدراسة اثر متغير لغة التدريس على درجة شيوع المفاهيم الكيميائية البديلة

م�شتوى الداللة )ت( املح�شوبةاالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيالعددلغة التدري�س

7651.175.58اللغة الإجنليزية

3.500.01 2355.885.54اللغة العربية

99املجموع

يتبني من اجلدول )7( اأن قيمة م�ست�ى الدللة = )0.01( وهذه القيمة اأقل من القيمة 
املحددة يف الفر�سية، وهي )α≥0.05( ولذلك فاإننا ل نقبل �سحة الفر�سية، ونق�ل باأنه 
ت�جد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ست�ى الدللة )α≥0.05( ، من حيث درجة �سي�ع املفاهيم 

الكيميائية البديلة تعزى ملتغري لغة التدري�ض.
ولإظهار م�سدر هذه الفروق، يتبني من اجلدول )7( اأنها كانت ل�سالح طريقة التدري�ض 
باللغة الإجنليزية وذلك من خالل املت��سطات احل�سابية ل�ستعمال اللغة الجنليزية، واللغة 

العربية على الرتتيب )51.17( و )55.88( .
 ،  )Anderson، 1990( اندر�س�ن  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اتفقت  وقد 
لي�ست  الإجنليزية  اللغة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  تعزى  حيث   ،  )Solomon، 1984( و�س�مل�ن 
اللغة الأم التي يتلقاها املتعلم على نظام التعلم التلقائي والتعلم الر�سمي مثل اللغة العربية.
وهذا ما يجعل الت�ا�سل مع اللغة الإجنليزية اأكرث �سع�بة من اللغة العربية، حيث اإن اللغة 
تعّد قالب التعبري الذي يعرب به املتعلم عن الظ�اهر والأحداث با�ستخدام البنية املفاهيمية 
امل�ج�دة لديه، وباختالف قالب التعبري يختلف تف�سري الظاهرة ب�سبب الت�س�ي�ض يف معاين 
اإىل تدين حت�سيل الطلبة يف  امل�سطلحات واملفاهيم لدى املتعلم، ول بد من الإ�سارة هنا 
نتائج الثان�ية العامة يف مادة اللغة الإجنليزية اأكرث من غريها من امل�اد الأخرى حيث اإن 
ن�سبة جناح الطلبة يف اللغة الإجنليزية من اقل الن�سب خالل العق�د املا�سية يف فل�سطني، 
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الطالب  اأن  لدرجة  الإجنليزية والعربية  اللغتني  اللغ�ي بني  التداخل  ب�سبب  وقد يك�ن ذلك 
العربية لت��سح  الكلمات  اأوراق المتحان قد ي�ستخدم بع�ض  اإجابته على  اأو  خالل حديثه 

فهمه لفكرة ما.

التوصيات: 
لتحديد . 1 ت�سخي�سيًا  اختباراً  الفل�سطينية  التعليمية  وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  تبني 

اأ�ساليب تدري�ض العل�م، ل��سع خطة وا�سحة  اأق�سام  املفاهيم البديلة عند قب�ل الطلبة يف 
ت�ساعد املعلمني يف تعديل هذه املفاهيم البديلة وتغيريها.

للغة . 2 ال�سلبي  الأثر  العايل على تعريب املناهج ب�سبب  الرتبية والتعليم  حث وزارة 
الأجنبية يف ن�س�ء املفاهيم الكيميائية البديلة.

حث املعلمني على ا�ستخدام طرق واجتاهات حديثة يف تدري�ض الكيمياء مبا يتفق . 3
مع كل مرحلة.

اجلانب . 4 العلمية، واحلر�ض على ربط  بالتجارب  الطلبة  واإ�رصاك  تفعيل املختربات 
النظري مع اجلانب العملي واعتبارهما متكاملني.
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