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 ص: يلخت

 األحجيةهدف هذا البحث إلى كشف أثر استخدام طريقة الشخصيات الكرتونية وطريقة 

في  تدريس العلوم أساليبوطريقة الخارطة املفاهيمية في التحصيل األكاديمي لطلبة مساق 

 طريقةثر استخدام أجابة عن سؤالين هما: ما . وحاولت الدراسة الإجامعة النجاح الوطنية

مساق  طلبةالخارطة املفاهيمية على تحصيل وطريقة  ،األحجية وطريقة الشخصيات  الكرتونية،

هل يوجد فروق في تحصيل طلبة مساق وإ؟ في جامعة النجاح الوطنية أساليب تدريس العلوم

طالبا وطالبة،  21عينة الدراسة من  تكونت أساليب تدريس العلوم تعزى إلى طريقة التدريس؟

 أسئلةعن  ولإلجابة عشوائية.بطريقة تم اختيارهم قسموا على مجموعتين ضابطة وتجريبية 

تقسيم املادة إلى ثالثة أجزاء رئيسية درس كل جزء بواحدة من الطرق الثالث، وتم الدراسة تم 

ء اختبار يخدم قياس تحليل محتوى كل جزء وبناء جدول مواصفات لكل جزء، من ثم بنا

ن طرق أول بينت النتائج املتعلقة بالسؤال األإ تحصيل الطلبة في كل جزء من أجزاء املادة الثالثة.

حصائيا بين املجموعة إيجابي في تحصيل الطلبة وبفروق دالة إالتدريس املتبعة أثرت بشكل 

ة ولصالح املجموعة التجريبية، كما بينت نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال طالتجريبية والضاب

تلك فضل أن هناك اختالف في قدرة الطرق الثالث املتبعة في رفع تحصيل الطلبة، وكانت أاألول 

هي طريقة الشخصيات الكرتونية. وأوصت الدراسة ضرورة استخدام الطرق البنائية في  الطرقإ

إاليب تدريس العلوم مع التركيز على طريقة الشخصيات الكرتونية. سأتدريس مفاهيم مساق 

 

كلمات مفتاحيه: تعليم العلوم، الخارطة املفاهيمية، طريقة األحجية، طريقة الشخصيات 

إالكرتونية. 
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 قدمة:امل

ملختلفة تتمثل في تطوير مناهج اواحدة من املهام التي يلتفت إليها صناع القرار في الدول 

تلبي املعايير الحديثة التي يتم التوصل إليها، وال شك أن ما ترمي إليه هذه املناهج جديدة 

 (.Rogan, 2003من تحقيق لألهداف التربوية يعد جديرا بالثناء )

منقوصا إذا ما تم ولعل هذا البعد الذي يوليه صناع القرار اهتماما زائدا يعد بعدا 

 ,Canاالهتمام بكيفية تنفيذها وبمن ينفذها )ج الجديدة دون هة املناهي إالتركيز على ما

(، األمر الذي سيقود ال محالة إلى وجودة فجوة بين املأمول واملنفذ. والنتيجة الحتمية 2011

فكار الجديدة لوجود هذه الفجوة يتمثل في تضيع الجهد واملال لعدم املقدرة على ترجمة األإ

إ.ة الصفاملضمنة في املنهاج في أرض الواقع، أي داخل غرف

هذا الحال ال يقتصر على دولة ما بل هو سمة عامة للتغيير التربوي حتى في الدول 

(. ولعل سياق التربية في فلسطين هو Rogan, 2003املتطورة كالواليات املتحدة وبريطانيا )

التربوية  األفكارإعدم املقدرة على تطبيق  فخواحد من السياقات التي يمكن أن يقع في 

ي ترمي إلى تحقيق األهداف التي رسمتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ توليها الحديثة الت

. فقد حدثت تطورات في مجاالت شتى منها مجال تعليم 8992زمام مسؤولية التعليم عام 

بين التربويين قائما على أن تعليم  الجماعالعلوم، إال انه ورغم كل هذه الجهود ما زال 

في دائرة الشعور فقط، بل  الجماعمن أزمة حقيقية. وال يقع هذا  العلوم في فلسطين يعاني

تدعمه نتائج االختبارات الوطنية والدولية في مجال العلوم التي تظهر تأخرا مقارنة بدول 

إ.أخرىإ

أهم  وعند الحديث عن سياق تعليم العلوم يأتي التركيز على املعلم، فهو واحد من

ساسية في تنفيذ التطورات الرامية الركيزة األإ وهوإ عناصر التي ينبغي االلتفات لها،ال

(. وال يخلو وصف مجال االهتمام في إعداد معلم العلوم Vogat, 2010لتحسين التعليم )

إلى امتالك املهارات  املعلمينمن معايير تعليم العلوم العاملية، فهي ال تنفك تبين أن حاجة 
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عن  ومسئولينالتي تجعل منهم متعلمين إلى جانب كونهم معلمين متأملين في ممارساتهم 

إ. تحقيق األهداف التربوية

إن االهتمام بمعلم العلوم الفلسطيني ليس وليد اللحظة، بل هو جانب أساس ي التفتت 

تسهم في تحقيق تطور مستمر إليه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، التي نظمت برامج 

من جهة، ومن جهة أخرى تسهم في محاولة إكسابهم  مدارسهاالعاملين في  للمعلمين

جاء االهتمام  4111املهارات األساسية الالزمة لتنفيذ املنهاج الفلسطيني الحديث. وفي عام 

والتي أولت  عليها االستراتيجية الوطنية لتأهيل املعلمين، أطلقبإعداد املدرسين في وثيقة 

في الجامعات  أكاديميةاهتماما كبيرا في مدرس ي ما قبل الخدمة الذين ينخرطون في برامج 

إاملستقبل. معلميالفلسطينية ليكونوا 

العلوم نجد االلتفات إلى املنهاج الذي يدرسه أثناء عملية  معلموإلى جانب إعداد 

املستقبل  معلموإهج التي ينخرط إعداده ركيزة ترتكز عليها برامج تعليم العلوم هي املنا

بدراستها والتي منها أساليب تدريس العلوم باعتبارها املدخل الذي سيؤسس إلى تخريج 

 ,Plourde and Alawiye) معلم ناجح قادر على موائمة تعليمه في ضوء مستجدات امليدان

2003 .) 

ما ينبغي أن توفره هذه املناهج   (Munro and Elsom, 2000) موإيصف مونور والس

ملعلمي العلوم لكي تسهم في تخريج معلم مواكب لتطورات وتغيرات العالم املعاصر، ومن 

بين ما يقدمه في هذا السياق ضرورة أن توفر هذه املناهج للطلبة آخر ما توصلت إليه 

م من حسن املعرفة في ميدان تعليم العلوم، وأن توفر لهم إمكانية فهمها، وأن تمكنه

ماهرين في التعامل مع التجديدات  معلميناستخدام مصادر تلك املعرفة، وأن تخرج 

والتحسينات التي تطرأ على ميدان تعليم العلوم. ويضيف أيضا، أن االقتصار ليس فقط 

إعلى املعرفة وطبيعتها، بل يتعداه ليشمل: 

  ،تحديث أولويات األهداف التي ينبغي التركيز عليه 

 ى وتسلسل املعرفة العلمية، تغيير مد 
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  ،تغيير استراتيجيات التدريس املستخدمة في تدريس هذه املناهج 

  تسخير التعليمية بحيث تستغل بشكل أكبر  -تغيير تصميم النشاطات التعلمية

إتكنولوجيا التعليم الحديثة. تأدوا

الشاكلة التي ينبغي أن تكون عليها مساقات تعليم العلوم يضعنا أمام التساؤل:  وصف

هل املساقات الحالية في شكلها الحالي والتي تدرس في الجامعات الفلسطينية تلبي 

جابة على هذا التساؤل يتطلب منا أن نصف واقع الجديدة لها؟ ولعل الإ التصورات

، إذ في أحسن األحول تأتي تعليمهاخبرة الباحثين في  الحالي، ويأتي هذا الوصف من تعليمها

لتركز على مجموعة من املجاالت منها طبيعة العلم، التخطيط للتعليم، وطرق التدريس، 

وتقويم التعلم في العلوم. ويعتمد املدرسون عادة طريقة املحاضرة لتدريس هذه املواضيع، 

إذ يكون التركيز على النظرية والتعمق بها  انفصام بين عالمي النظرية والتطبيق، إلىما يقود 

وضعف في التطبيق، األمر الذي يؤدي ال محالة لتخرج معلمين غير مؤهلين من الناحية 

إالعملية على تحقيق التغيرات التي تطلبها التحسينات والتجديدات في ميدان التعليم. 

ساليب أمساق  ومن هنا ستمض ي هذه الدراسة محاولة تبني أساليب جديدة في تعليم

تمكن الطلبة من التعرف على كيفية استخدام هذه األساليب إلى جانب  تدريس العلوم

إلهم.الكشف عن أثر ذلك في تحصي

فما هي هذه األساليب التي سيعتمدها املساق كتحديث ملحاولة جسر الفجوة بين 

يعد مقبوال  النظرية والتطبيق؟ وفي معرض الجابة عن هذا التساؤل ينبغي إدراك أنه لم

في واقعنا املعاصر اعتبار الطلبة صفحات بيضاء، فالتجديدات والتحوالت في الفكر التربوي 

املتعلق بالتعلم والتعليم يبرهن أن الطلبة يأتون إلى صفوف وقد طوروا أفهاما خاصة بهم 

مي، التعليم الرس شكالأعما يجري في شتى املجاالت في عواملهم حتى قبل أن يتلقوا أيا من 

إ(.Grayson, 2000والتي بدورها تؤثر في فهمهم للظواهر املختلفة )

جاهدين ليجاد طرق ليخططوا تعليمهم ويبنوه على أفكار الطلبة، ما  التربويونإفسعى 

 أفكارإابتداع مناهج جديدة في التدريس تأخذ بالحسبان ما يحمله الطلبة من  إلىآل 
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مسبقة. جميع هذه األساليب تهدف إلى ترجمة مبادئ وافتراضات النظرية البنائية في 

التدريس، األمر الذي ال يمكن أن يكون سهال نظرا ملا يطلب من املدرس من تخطيط 

تستهدف  تعلميه –للتعليم يتم فيه االنطالق من أفكار الطلبة وتنفيذ نشاطات تعليمية 

هذه النشاطات تعطي الفرصة لكل طالب لفحص أفكاره التي  أفكار محددة يحملها الطلبة،

كان قد كونها ومناقشتها والتحاور حولها ليطور هو بنفسه أفكارا علمية مقبولة. ويقف أمام 

وفيما يلي هذا التصور عقبة أساسية مكمنها في ما ينشأ من مشاكل في ضبط الصف. 

إي هذه الدراسة:وصف لهذه األساليب التي تم اعتمادها بشكل رئيس ي ف

 أوال: الشخصيات الكرتونية.

الحديثة التي تسعى إلى تطبيق افتراضات النظرية البنائية من جهة  األفكارإمن  ةواحد

 conceptهو مفاهيم الشخصيات الكرتونية  ) أخرىإوتقليل مشاكل ضبط الصف من جهة 

cartoon صحيح حول  الطريقة يتم طرح مجموعة من البدائل من بينها بديل هذه(. في

مفهوم ظاهرة ما وتقدم للطلبة على شكل رسومات ملصقة على قطع من الكرتون، تأخذ 

هذه البدائل حوارات بين شخصيات كرتونية، ويدعى الطالب ملشاركة الشخصية الكرتونية 

النقاش حول الظاهرة العلمية، استخدام هذه الطريقة في التدريس يزيد من دافعية 

الهدف واضحا جليا للطلبة من العمل الصفي، كما تقلل من  الطلبة للتعلم، وتحدد

 النظرية أسسفي بيئة صفية تعتمد  التعليمةالعملية  وإدارةمشاكل ضبط الصف 

 ,Mathew) مسبقة أفكارإتمكننا من الكشف عن ما يحمله الطلبة من  اوأخيرإالبنائية، 

Ann, and Robyn, 2009: 26).إ

. إذ في تلك الحقبة استحوذت مفاهيم الطلبة 8994عام  وترجع أصول هذا الطريقة إلى

البديلة على اهتمام التربويين، وكرسوا جهودهم لكشف آثارها على مفاهيم الطلبة 

منذ تلك الفترة بعدة طرق ليحقق أغراضا  تهذا الطريقة ووظف ت. وقد استخدماملعلمين

شكالت وتنمية مهارات التفكير، لطلبة على القراءة، وحل املاتربوية كثيرة منها تطوير قدرة 

إ(. Keoph and Naylor, 1999وتعزيز دافعية الطلبة للتعلم )
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من الناحية التطبيقية ( أنه   Keoph and Naylor,1999) كل من كاف و نايلر وأضاف

ستخدم في بيئة تعليمية جل تركيزها ينصب على تحفيز الطلبة على ت الطريقة هفان هذ

التفكير والتأمل في املفاهيم واملمارسات التي يقومون بها في حياتهم، ما يقود الى حسن 

الذي يمكن ال محالة من املقدرة على توليد  األمرإفهمها وتطبيقها في سياقات جديدة، 

إه  . مفاهيم صحيحة عن العالم الذي يعيشون في

 ;Greenwald & Nestler; 2004يبين كل من جرينوالد ونستلر ورول وايج ) وإ

Turkman, L. 2007, Rule & Auge, 2005 بأن استخدام هذا الطريقة يزيد من دافعية )

عملية تعلم املفاهيم العلمية  تيسيرإفي  ةطريقة جيد اجانب كونه إلىالطلبة نحو التعلم، 

إوتوضيحها. 

( على أن استخدام هذا الطريقة أظهر Keogh et al, 2001)  وآخرون كوجان ويؤكد

 هذهأن  وا أيضامقدرته على زيادة تحصيل الطلبة الذين درسوا بهذه الطريقة، ويبرزإ

من القلق الناجم عن الضغط  وتقللمن مقدرة الطلبة على التفكير الناقد  تنميالطريقة 

من مقدرة  وأنها تزيد، تخدام الكتاب املقررإمن اتجاهات الطلبة نحو اس وتزيدالدراس ي و 

عن املفاهيم السابقة التي يمتلكوها عن املواضيع  والكشفالطلبة على حل املشكالت 

إالعلمية.

التي حاولت أن  وعلى الجانب التطبيقي نجد أن هناك ندرة في الدراسات االمبريقية

تفحص اثر استخدام طريقة الشخصيات الكرتونية في تعليم مساق أساليب تدريس العلوم 

في املستوى الجامعي، وعلى الرغم من ذلك نجدها مطبقة في ميادين أخرى، وفي هذا 

( دراسته التي هدفت إلى معرفة الفوائد التربوية التي Kabapinar, 2005السياق يقدم )

ق هذه الطريقة كإستراتيجية تعليم عند تدريس املفاهيم العلمية، أجريت تجنى من تطبي

الدراسة على عينة من الطلبة وكانت أداة الدراسة مجموعة من الشخصيات الكرتونية 

بحيث تحكي كل شخصية مفهوما محددا، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من 
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ية املفاهيم الكرتونية في التعليم من بينها الفوائد التربوية التي يقدمها استخدام استراتيج

إتطوير قدرة الطلبة على توليد األفكار العلمية وعلى زيادة التحصيل العلمي لديهم. 

حاول فيها معرفة اثر استخدام الشخصيات  (Ackmaca, 2009)وفي دراسة أجراها 

تكون من الكرتونية على تحصيل الطلبة استخدم فيها املنهج التجريبي الحقيقي امل

مجموعتين تجريبية وضابطة وعينة عشوائية من طلبة الصف الرابع للمفاهيم العلمية، 

ة بناء على أسس التصنيف العلمي السليم، وبالتحديد، تمكنهم من تصنيف الكائنات الحي إ

نية تمكن من زيادة تحصيل وقد بينت نتائج الدراسة أن استخدام الشخصيات الكرتوإ

لتجريبية وبفارق دال إحصائيا مقارنة بتحصيل الطلبة في املجموعة املجموعة ا يفالطلبة 

إالضابطة. 

( التي هدفت إلى كشف اثر استخدام الشخصيات Evrekli et al, 2011بيد أن دراسة )

الكرتونية والخرائط املفاهيمية على تحصيل ودافعية واتجاهات الطلبة نحو تعلم املادة 

يم الخاطئة عندهم من خالل استخدام منهج تجريبي العلمية بالضافة إلى كشف املفاه

الستخدام الطريقتين على زيادة تحصيل الطلبة  إيجابيثر ائجها وجود أحقيقي بينت أن نت

وزيادة دافعتيهم نحو التعلم وفي مقدرتها على كشف املفاهيم الخاطئة، في حين لم تكشف 

إعلى تنمية االتجاهات العليمة. إيجابياأثرا 

 يقة الخارطة املفاهيمية: ثانيا: طر 

طريقة  التعليم والتعلموال يستثنى عند الحديث عن األساليب التي تزيد من فاعلية 

. فهي تمثل من جهة ما يحمله الشخص من أفكار ومفاهيم حول الخارطة املفاهيمية

موضوع ما، ومن جهة أخرى تبين العالقات بين املفاهيم املختلفة بمكوناتها وخصائصها 

والنماذج التي توضحها. ونظرا ألهمية هذه الطريقة وإيجابياتها في التعليم فقد ظهر أدب 

لرغم من أن استخدامها أصال جاء كأداة . وعلى اتعليمتربوي كثيف يفحص أثرها كطريقة 

ناجحة أكثر من كونها  تعليم وتعلمأخذت بعد االعتراف بها كطريقة  أنهاتقييم فعالة، إال 

-Metaأداة تقييم، وهي بحد ذاتها تخدم الطلبة في أنها توفر لهم أداة فوق معرفية )
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cognitive الذي يحقق انتقالهم  مرإاألإ( تمكنهم من بناء تمثيالت للمعارف التي يكتسبونها

كونهم نشطين فاعلين فيه، وتزيد من مستوى  إلىفي املوقف التعليمي  سلبيينمن كونهم 

إ(. Koponen, 2011التحصيل )

ودالئل األبحاث التطبيقية التي تبين آثار هذه الطريقة في التعلم والتعليم كثيرة، في 

أثر استخدام الخارطة  ( فحصا فيهاBrinkerhot & Booth, 2013دراسة أجراها )

املفاهيمية في تحصيل عينة من طلبة كلية فرشمان في جامعة بيرمنجهام بلغ عدد أفرادها 

تعلم املفاهيم  أسلوبمئة طالب وطالبة قدما في من خالل منهج تجريبي حقيقي 

البيولوجية باستخدام الخارطة املفاهيمية في املجموعة التجريبية مقابل استخدام طريقة 

ثر في زيادة ألهذه الطريقة  أنس اعتيادية في املجموعة الضابطة، ودللت نتائج الدراسة تدري

تحصيل املجموعة التجريبية وبفارق دال إحصائيا عن متوسط تحصيل الطلبة في 

إاملجموعة الضابطة.

( فحص فيها إمكانية أن يحدث استخدام الخارطة Chion, 2008وفي دراسة قدمها )

في زيادة تحصيل الطلبة من جهة وزيادة اهتمامهم بدراسة املادة  يجابياإاملفاهيمية أثرا 

، وقد أجريت الدراسة على عينة من طلبة جامعة تايوان بلغ أخرىإالعلمية من جهة 

من حيث زيادة  إيجابيثر أطالب وطالبة ودللت نتائج الدراسة عن وجود  842عددهم 

إاالهتمام في الدراسة وبالتالي زيادة التحصيل. 

( فحص فيها قدرة الخارطة املفاهيمية كطريقة Obiageli, 2013وفي دراسة أجراها )

تدريس على زيادة مقدرة الطلبة على استرجاع املادة العلمية عند دراسة مفاهيم الكيمياء 

طالب وطالبة  235لغ عدد أفراد العينية العضوية، وقدرتها على زيادة تحصيلهم، وقد ب

موزعين على مجوعتين تجريبية وضابطة، ودللت نتائج الدارسة أن استخدام الخارطة 

املفاهيمية يرفع من متوسط استرجاع الطلبة للمادة العلمية في املجموعة التجريبية 

إالضابطة.  وبالتالي زيادة تحصيلهم األكاديمي وبفارق دال إحصائيا عن أداء املجموعة
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 :األحجيةثالثا: طريقة 

أكد  ةأتي طريقة ثالثتإلى جانب األساليب السابقة  أنه(  ,Maden  2011) بين مادن

طريقة  يالطلبة وه أفكارإفعالة تبني على  تعليمكطريقة  االتربوي على أهميته األدب

تعاونية تعلي من شأن الحوار والتفاعل بين  تعليمفهي إلى جانب كونها طريقة . األحجية

الطلبة وتبادل الخبرات، تعد طريقة داعمة لبيئة تعلم قائمة على تعدد الثقافات، وتزيد 

(. في هذه الطريقة ينقسم الطلبة إلى Sapon-Shevin, 1994من تحصيل الطلبة )

ما بعد تجزئة مجموعات عمل تعاونية ليساعدوا أنفسهم في دراسة وفهم موضوع أكاديمي 

هذا املوضوع إلى عدة أجزاء. تتخصص كل مجموعة في جزء محدد وتدرسه بمساعدة 

يتم إعادة   وإرشاد ودعم املدرس، وبهذا يصبح الطلبة خبراء في املوضوع الذي درسوه، ثم

توزيع الطلبة في مجموعات عمل جديدة بحيث تضم كل مجموعة طالب خبير في موضوع 

ليجري تفاعل بينهم ليقود ذلك في النهاية وتحت إشراف املدرس إلى من املواضيع املجزأة 

(. ينشأ عن هذه الطريقة زيادة Prince, 2004امتالك كافة الخبرات واألهداف املقصودة )

ثقة الطلبة بأنفسهم من جهة ومن جهة أخرى تنمى مهاراتهم في حل املشكالت واالرتقاء 

إ(. Siegel, 2005بمستوى التفكير ) 

( في دراسة فحصت أثر استخدام Doymus et al, 2010الناحية التطبيقية ببين )ومن 

طريقة األحجية في فهم الطلبة للمفاهيم الكهروكيميائية التي تدرس لطلبة تخصص 

أساليب تدريس علوم في مستواهم الجامعي األول. اختيرت عينة الدراسة بالطريقة 

العشوائية وقسمت إلى مجوعتين ضابطة وتجريبية ودللت نتائج الدراسة أن الطلبة في 

عة التجريبية أظهروا فارقا داال إحصائيا في فهم مفاهيم الكهروكيميائية مقابل فهم املجموإ

إالطلبة في املجوعة الضابطة لنفس املفاهيم. 

هذه التأكيدات التربوية التي تم عرضها أعاله والتي تبرز أهميتها في تنمية التحصيل 

في إعادة صياغة مساق  العلمي لدى الطلبة تسلط الضوء وتلفت االنتباه إلى فحص أثرها

أساليب تدريس العلوم وتطويره وكشف أثر استخدامها في تدريسه على تحصيل الطلبة من 
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جهة، وكشف أيها يتفوق على األخرى من جهة أخرى في إكساب الطلبة املفاهيم العلمية 

إاملطروحة في املساق.  

 أسئلة الدراسة

 تتمثل أسئلة الدراسة في سؤالين رئيسيين هما: 

والشخصيات الكرتونية والخارطة املفاهيمية على تحصيل  األحجيةما تأثير طريقة  .8

إالطلبة في مساق أساليب تدريس العلوم؟ 

هل يوجد فروق في تحصيل طلبة مساق أساليب تدريس العلوم تعزى إلى طريقة  .4

إالتدريس؟

 :إجراءات الدراسة

نظرا  (quasi-experimentاستخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي ): منهجية الدراسة

يتمكن الباحثان من  ألنهوذلك ملناسبته لطبيعة الدارسة وطريقة جمع البيانات فيها. 

 أوإاالنتقاء العشوائي الذي يكون من خالله احتمال كل طالب ان يكون في العينة التجريبية 

وافق الضابطة ثابت، واستعيض عنه بالتعيين العشوائي ويتمثل بتوزيع الطلبة الذين ت

برنامجهم خالل الفصل الدراس ي مع موعدي املحاضرتين ليتسنى توزيعهم عشوائيا على 

إالعينتين الضابطة والتجريبية .

 متغيرات الدراسة:

إاملتغير التابع : تحصيل الطلبة في مساق أساليب تدريس العلوم.

والشخصيات الكرتونية والخارطة  األحجيةاملتغير املستقل: طريقة التدريس واملتمثلة بطرق 

 .املفاهيمية
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 عينة الدراسة

في الطالب الذين سجلوا املساق وتوافق برنامجهم مع موعدي املساق  اختيارإتم 

ول العشوائية اجدالباستخدام ، حيث تم ذلك عشوائيا الشعبتين كي يتسنى توزيعهم 

قسموا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية  وطالبة طالبا 21 أفراد العينة بلغ عدد .البسيطة

إ. طالبا لكل مجموعة، وللتأكد من تكافؤ املجموعتين فقد تم تطبيق اختبار قبلي 42بواقع 

 أدوات الدراسة

ني بقياس تعلم الطلبة في ممت ثالثة اختبارات، كل اختبار ع إألغراض جمع البيانات ص

قد اتبع في تصميم االختبارات جزء محدد من املادة الذي درس بأحد الطرق الثالث، وإ

تحليل محتوى كل جزء من أجزاء املادة الثالث التي تناولت على التوالي، طبيعة العلم 

وأهداف العلم، األهداف التربوية وطرق تعليم العلوم املختلفة، التخطيط للتعليم 

زء من والتقويم في تعلم العلوم. ومن خالل تحليل املحتوى تم بناء جدول مواصفات لكل ج

إأجزاء املادة. 

إ تم إ
 
د من صدق االختبارات من خالل عرضها على خمسة محكمين ممن درسوا  التأك

املساق من الجامعات الفلسطينية وطلب منهم التأكد من قدرة الفقرات على قياس 

إاملحتوى ومطابقة الفقرات للنسب في جداول املواصفات. 

براون   -وحسب ثبات هذه االختبارات الثالث من خالل استخدام معادلة سبيرمان 

، وهذه (1713،  1718،  1771)وكانت قيم الثبات لالختبار األول والثاني والثالث على التوالي 

إ(.Field, 2011القيم تعتبر كافية ألغراض الدراسة كما اورد فلد )

 إجراءات الدراسة: 

تدريس املجموعة التجريبية ومدرس آخر لتدريس املجموعة قام احد الباحثين ب

حجية في تدريس املجموعة تم استخدام الطريقة األولى وهي طريقة األالضابطة حيث 

ثم استخدمت الطريقة الثانية وهي:  للمساقاألول  التجريبية وتم قياس نتائجها باالختبار

وتم قياس نتائجها باالختبار الثاني، واستخدمت الطريقة الثالثة  طريقة الخارطة املفاهيمية
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وهي: طريقة الشخصيات الكرتونية وقيست نتائجها في االختبار النهائي، حيث تم بناء جميع 

لضمان تكافؤ املساقات على  811 إلى 1االختبارات بحيث  تتوزع عليها العالمات  من  

ويوضح التصميم التالي تلك الجراءات املستخدمة  ،مسطرة التدريج بين االختبارات الثالث

إ:األولإعن السؤال  لإلجابة

O2 X1 O1 R G1 

O4 _ O3 R G2 

O5 X2 _ R G1 

O6 _ _ R G2 

O7 X3 _ R G1 

O8 _ _ R G2 

مستويات التجريب  X1 X2 X3 و G2  املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة  G1حيث 

تم استخدام اختبار)ت( املفاهيمية والشخصيات الكرتونية، وإالخارطة  األحجيةوهي 

، أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فتم استخدام القياسات املتكررة حسب لتحليل النتائج 

إالتصميم التالي: 

إ

للقياسات املتكررة ملناسبته لغرض وتصميم الدراسة  ANOVAاستخدم اختبار وإ

إ.وكذلك تحقق افتراضاته في البيانات

 أمثلة لكيفية استخدام طرق التدريس املطبقة في الدراسة: 

 استخدام الخارطة املفاهيمية.  أوال:

واحد من النشاطات التي قدمت في هذا املجال هو نشاط تصنيف األهداف التربوية، 

حيث قدمت للطلبة مجموعة من األهداف السلوكية ضمن مستويات مختلفة كل منها 

مكتوب على لوحة منفصلة، كما قدم لهم مسمى تصنيفات بلوم الستة كل منها على لوحة 

وكان من  من بين اللوحات املعطاة لهم. مشابهة وطلب منهم تصميم خارطة مفاهيمية

O3 X3 O2 X2 O1 X1  R G1 
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املفترض أن يرتب الطلبة هذه القطع املنفصلة بحيث يتم االنطالق باملفهوم الكبير وصوال 

 للمفاهيم الخاصة مع تبيان العالقة بينها.  

 : األحجيةطريقة  :ثانيا

يس تدرإ وغاياتيقوموا هم باالطالع على مادة مكتوبة حول أهداف  أنطلب من الطلبة 

العلوم، قسمت املادة إلى ثالث موضوعات منفصلة، وقسم الطلبة إلى ثالث مجموعات 

ضمت كل مجموعة عددا متساويا من الطلبة. وطلب منهم أن يدرسوا املوضوع املخصص 

لكل منهم. اقتصر دور املدرس على توجهيهم وإرشادهم لفهم املوضوع، إذ كان يقض ي مع كل 

حاجة كل مجموعة. وبعد االنتهاء من دراسة املواضيع مجموعة فترة من الزمن بحسب 

وعات مأعيد تقسم الطلبة إلى مجموعات أخرى تضم كل مجموعة طالبا من املج

املتخصصة، وطلب من كل واحد منهم أن يدرس وينقل ما فهمه عن موضوعه في 

املجموعات األولى إلى باقي أعضاء املجموعة الثانية. وقام املدرس في نهاية املوضوع بإجمال 

 املوضوع وتعميم الفهم على جميع الطلبة. 

 ثالثا: طريقة الشخصيات الكرتونية: 

تونية في تعليم مفاهيم املساق تم تصميم مجموعة ألغراض تطبيق الشخصيات الكرإ

من النشاطات هدف بعضها ليخدم في إعطاء مقدمة فاعلة للحصة الصفية، في حين 

هدفت نشاطات أخرى للكشف عن املفاهيم الخاطئة للطلبة املتعلقة بالتعلم والتعليم. 

فاهيم التي تمت كما هدفت بعض نشاطات الشخصيات الكرتونية إلى تذكير الطلبة بأهم امل

إمناقشتها في املساق. 

ومن هذه النشاطات نشاط تحديد املفاهيم الخاطئة عن دور املعلم في بيئة تعليمية 

قائمة ومتمركزة على الطالب. إذ قدم للطلبة شكال يظهر فيه مجموعة من الشخصيات 

خل غرفة الكرتونية التي تمثل كل منها مدرسا يحكي تعليقا متباينا حول دوره كمدرس دا

الصف، وطلب من الطلبة التفكير في أي التعليقات أنسب إلى بيئة التعلم املتمركزة حول 

إالطالب. 
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يبرز كيف يمكن للمعلم أن يستخدم الشخصيات  اكما قدم في ذات السياق نشاط

تمثل في رسمة تحكي ميزانين نابضين  ،الكرتونية لكشف املفاهيم الخاطئة عند الطلبة

غرام. ولإلجابة على السؤال  511آلخر، وفي نهاية الثاني علق ثقل مقداره معلق أحدهما با

ماذا ستكون قراءة امليزانين، أظهرت ثالث شخصيات كرتونية إجابات متباينة أحدها: أن 

نيوتن، في حين كانت إجابة الشخصية الكرتونية  5كال امليزانين سيسجالن قراءة مقدارها 

نيوتن، في حين كانت إجابة الشخصية  475الن قراءة مقدارها الثانية أن كال امليزانين سيج

نيوتن في حين سيقرأ امليزان السفلي )صفر (  5الكرتونية الثالثة أن امليزان العلوي سيقرأ 

إنيوتن.

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

لإلجابة عن السؤال األول استخدم اختبار )ت( للتأكد من تكافؤ املجموعتين الضابطة 

، وقبل عرض بية وكذلك لتقص ي أثر كل طريقة من طرق التدريس املستخدمة والتجري

نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين ال بد من التحقق من اهم افتراضات هذا االختبار وهي 

( يوضح دراسة افتراضات اختبار )ت( 8) والجدولإالتوزيع الطبيعي وتجانس التباين 

إلعينتين مستقلتين:

إالتوزيع الطبيعي وتجانس التباين للمجموعتين في كل اختبار(: 8الجدول)

 اختبار شابيرو للتوزيع الطبيعي اختبار ليفينز لتجانس التباين

مستوى  االختبار املجموعة

 الداللة
 ف

مستوى 

 الداللة

درجات 

 الحرية
 الحصائي

 االختبار القبلي الضابطة 0.95 24 0.32 1.99 0.16

  التجريبية 0.96 24 0,12  

 االختبار األولإ الضابطة 0.96 24 0.14 0.36 0.55

  التجريبية 0.94 24 0.17  

 االختبار الثاني الضابطة 0.97 24 0.16 0.17 0.68

  التجريبية 0.96 24 0.19  

 االختبار النهائي الضابطة 0.97 24 0.22 0.44 0.51

   التجريبية 0.98 24 0.23   
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يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة في اختبار شبيرو للتوزيع الطبيعي لم 

في جميع االختبارات بمعنى أنه لم يتم رفض أي فرضية صفرية تدعي عدم  1715يقل عن 

وجود فرق في توزيع أي عينة والتوزيع الطبيعي، ويتبين أيضا أن مستوى الداللة في اختبار 

في جميع االختبارات بمعنى أنه لم يتم رفض أي  1715لتجانس التباين لم يقل عن  ليفنزإ

فرضية صفرية  تدعي عدم وجود فرق في تباين العينتين في كل اختبار، مما يعني تحقق 

يوضح ( 4)افتراضات التوزيع الطبيعي وتجانس التباين لالزمة لتطبيق اختبار )ت( والجدول 

إنتائج االختبار:

إ(: نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين بين املجموعتين الضابطة والتجريبية4)الجدول 

مستوى 

 الداللة
 ت

درجات 

 الحرية

االنحراف 

 املعياريإ

إ إالوسط

 الحسابي

حجم 

 العينة
 االختبار املجموعة

0.6 0.52 46 
 الضابطة 31 29.29 10.3

 االختبار القبلي
 التجريبية 24 30.58 7.31

*0.03 2.2 46 
 الضابطة 31 74.84 10.6

 االختبار األولإ
 التجريبية 24 81.08 9.64

*0.03 2.22 46 
 الضابطة 31 72.84 10.04

 االختبار الثاني
 التجريبية 24 76.88 10.9

*0.02 2.43 46 
 الضابطة 31 76.32 10.27

 االختبار النهائي
 التجريبية 24 81.33 9.84

إα=1715مستوى الداللة  عند إحصائيادال *

يتضح من الجدول أن االنحرافات املعيارية لعالمات الطلبة للمجموعتين الضابطة 

، ويتضح أيضا أن (8)ذلك نتائج الجدول  وأكدوالتجريبية في كل اختبار كانت متقاربة 

الفروق بين املتوسطات الحسابية بين املجموعات التجريبية والضابطة في كل اختبار 

في االختبار النهائي وللتأكد من أن هذه الفروق  6756في االختبار القبلي و 8749تراوحت بين 

لم تكن صدفة فقد استخدم اختبار )ت( لكل اختبار وكانت النتائج بان قيمة )ت( في 
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لم تكن دالة إحصائيا على مستوى الداللة  53بدرجات حرية  1754 ختبار القبلي كانتاالإ

α=1715  إحصائيابمعنى أننا ال نرفض الفرضية الصفرية التي تدعي عدم وجود فرق دال 

بين املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي وهذا يعني تكافؤ املجموعتين، 

 4744و 474والثاني والنهائي كانت  األولإمن الجدول بان قيم )ت( في االختبار  أيضاويتبين 

بمعنى وجود فروق  α=1715على مستوى الداللة  إحصائيادالة  53وبدرجات حرية  4723و

ويتبين من الفروق في املتوسطات بان الفروق كانت  الضابطة والتجريبية، بين املجموعتين

االعتقاد بان  إلىعلى حساب املجموعات الضابطة مما يقودنا لصالح املجموعات التجريبية 

إرفع التحصيل لدى الطلبة.  إلى أدتطرق التدريس الجديدة 

( و Keoph and Naylor, 1999تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من كوف ونايلور )

 ;Greenwald & Nestler; 2004دراسة كل من جرينوالد و نستلر و كوف ورول وايج )

Keogh et al., 1998; Rule & Auge, 2005( و دراسة سبون )Sapon-Shevin, 1994 )

 األساليبلهذه  اليجابي األثر( والتي أجمعت جميعها على Koponen, 2011ودراسة كوبنن )

إفي تحصيل الطلبة. 

وتنسجم مع مبادئ النظرية  تتواءمولعل السبب في ذلك أن هذه الطرق جميعها 

دريس والتي تتمحور حول الطالب فتجعل منه عنصرا فعاال في املواقف البنائية في الت

تكون حيث الصفية، وتزيد من دافعيته للعمل من اجل بناء املعرفة بشكل نشط، 

تخرج الطالب مما اعتاد عليه أصال  التياملحاضرة فيها سائدة على طرق التدريس النشطة 

من بيئة سلبية  ، فيشعر الطالب بتغير جذري في املوقف الصفي األخرىإفي دراسة املساقات 

داعمة له. وهذا عمليا ما أكدته مالحظات مدرس املساق التي  إيجابيةبيئة تعليمية  إلى

تدريس املساق والتي عبر بعضهم من خاللها عن رضاهم  أثناء أنفسهماستقاها من الطلبة 

إوخروجهم عما الفوه في دراستهم الجامعية. 

ان هذه الطرق تنمي التفكير  إلىلهذه الطرق في التحصيل مرده  اليجابي األثرولعل 

عند الطلبة في املعلومات واملعارف التي تقدم لهم، فيزداد وعيهم لها ويتعمق فهمهم  والتأمل



 يةثر استخدام طريقة األحجية والخارطة املفاهيمية والشخصيات الكرتونية في تحصيل طلبة مساق أساليب تدريس العلوم في جامعة النجاح الوطنأ

 87 صفحة ،(4182) 8 العدد 81 جامعة، املجلد

فيها حوار عميق بين الطلبة أنفسهم  األساليبملفاهيمها، فبيئة التعلم التي تفرضها هذه 

إالطرق التقليدية.  إليهتقود  أنما ال يمكن  إلىالذي يقود بشكل فعال  األمرإ، وبين املدرس

للقياسات املتكررة ، ولهذا  ANOVAعن السؤال الثاني تم استخدام اختبار  ولإلجابة

 أما( 8االختبار افتراضات تم التأكد من بعضها مثل التوزيع الطبيعي من خالل الجدول )

( والذي انتهاكه يلغي نتائج القياسات Sphericityواالهم هو اختبار الكروية ) اآلخرإاالفتراض 

( نتائج اختبار 3التصحيح بعدة طرق ويوضح الجدول) إلىاملتكررة وتحتاج الفروق عندها 

إ.ماكلي لقياس الكروية

إ( نتائج اختبار ماكلي3الجدول )

داخل  األثرإ

 املجموعات
 كاي تربيع الحصائي

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 878. 2 261. 995. طرق التدريس

إα=1715عند مستوى الداللة  إحصائيا*دال إ

مما يعني عدم  α=1715 اكبر من  17171يتضح من الجدول السابق بان مستوى الداللة 

التغاير للمتغيرات املستقلة  أخطاءرفض الفرضية الصفرية التي تدعي بان مصفوفة 

املتعامدة ال تختلف عن مصفوفة الوحدة )والذي يكافيء مفهوم الكروية( مما يؤكد بان 

التدريس  أساليبما كان احد  إذا، وملعرفة (Field,2011)البيانات تحقق افتراض الكروية 

املتكررة، تحصيل الطلبة تم حساب اختبار القياسات  في قدرته على رفع اآلخرإيختلف عن 

إ( يوضح ذلك.2والجدول )

إللقياسات املتكررة ANOVAنتائج اختبار  (2الجدول )

 املصدر
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 000.* 38.46 293.41 2 586.81 املجموعات

   7.63 108 823.85 األخطاء
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 ANOVAفي اختبار  31726يتضح من الجدول السابق بان قيمة )ف( تساوي 

مما يعني  α=1715على مستوى الداللة  إحصائياللقياسات املتكررة وهذه القيمة دالة 

في والخارطة املفاهيمية والشخصيات الكرتونية(  األحجية)اختالف في قدرة الطرق الثالثة 

جميعا حسنت التحصيل بناء على نتائج  أنهارغم التدريس على رفع تحصيل الطلبة 

تم دراسة اختبار في رفع تحصيل الطلبة  أفضلكان  هذه الطرقإ أيملعرفة ، وإاألولإؤال الس

إيوضح ذلك 5والجدول  Pair wise Comparisonبعدي يسمى 

إللفروق بين املتوسطات ( نتائج االختبار البعدي5الجدول )

 الطريقة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياريإ
 الخارطة املفاهيمية األحجية

 الشخصيات

 الكرتونية

 0.07- *4.036-  1.45 77.56 األحجية

 *3.964-   1.34 73.60 الخارطة املفاهيمية

الشخصيات 

 الكرتونية
77.64 1.40    

إα=1715عند مستوى الداللة  إحصائيا*دال 

على مستوى الداللة  إحصائيايتضح من الجدول السابق بان الفروق كانت دالة 

α=1715  وبين  األولىوالطريقة الثانية الخارطة املفاهيمية لصالح  األحجيةبين الطريقة

على  أفضلهاالطريقة الثانية والثالثة  الشخصيات الكرتونية لصالح الثالثة التي كانت 

إ . الطالق

تلقي بمسؤولية كبيرة على الطلبة في  األحجيةكون طريقة  إلىولعل السبب في ذلك يرد 

 وإحساسافي املوقف التعليمي  بأهميته إحساساد منهم فهم املادة العلمية، وتعطي كل واح

 إيصالفاعلية في  أكثرإاملجموعة واالستماع لهم، ما يجعلها  أفرادبضرورة تقبل باقي 

من طريقة الخارطة املفاهيمية التي تعتمد بشكل  أفضلشها املساق قااملفاهيم التي ين

فيها وعند بنائها من خالل الحوار بين الطلبة يسطر عادة  على فردية الطالب، اذ أساس ي

 أفضل. ولعل السبب في كون طريقة الشخصيات الكرتونية اآلخرينرأي واحد منهم على 
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هو أن ما تقدمه للطلبة من بدائل متنوعة وعبارات وجمل واحدة منها  الطالقالطرق على 

وى النقاش بين تسخاطئة تزيد من م براقة لكنها األخرىإصحيحة فيما البدائل والعبارات 

هذا ويلحظ فهم دقيق للمفاهيم املقدمة لهم.  إلىالطلبة وتعمق الحوار بينهم، فتوصلهم 

ندرة شديدة في الدراسات التي تقارن بين هذه الطرق الثالث من حيث أجودها في تنمية 

 التحصيل العلمي لدى الطلبة. 

 التوصيات: 

بضرورة استخدام الطرق البنائية في التدريس لباحثان في ضوء نتائج الدراسة يوص ي ا

والشخصيات الكرتونية والخارطة املفاهيمية في التدريس، كما  األحجيةوالتي منها طريقة 

يوص ي الباحث بالتركيز على استخدام طريقة الشخصيات الكرتونية في التدريس ملا لها من 

يوص ي الباحثان بضرورة عقد دراسات أخرى تقارن  كما اثر فعال في زيادة تحصيل الطلبة.

إبين هذه الطرق من حيث تأثيرها في متغيرات تربوية أخرى. 
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The Impact of Jigsaw, Concept Map, and Concept Cartoon Teaching Strategies in 

Enhancing Student' Academic Achievements in Science Education Course at 

Najah National University 

Abstract 

This study aimed at investigating the impact of three teaching strategies, particularly 

the concept cartoons, the Jigsaw, and the Concept map. The study identified two main 

questions:what is the impact of using the concept cartoon, the Jigsaw, and the Concept 

map in students’ academic achievement? And is there any significant difference 

between students’ academic achievement related to the use of a particular teaching 

method? The study sample consisted of 48 students randomly selected. 

The subject matter was divided into three main parts, each part was taught in one of the 

three teaching strategies. 

The study tools were three main achievement test, each test was designed after a 

thorough analysis to the content it measure and after designing a table of specification 

for that content. 

The results revealed a positive impact on students’ achievement in favour of the 

experimental group, the study also revealed that the Concept cartoon strategy had the 

greatest effect among the three teaching strategies used. Finally, the study 

recommended the use of constructivist teaching strategies, and to use the concept 

cartoon in teaching science education course. 
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