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أثر استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت باألقران في اكتساب املفاهيم الوراثية 
  وتعديل التصورات البديلة لدى طالبات الصف الثاني عشر بسلطنة عمان

  

  * ليمان البلوشيوس   * عبدالله أمبوسعيدي
  

 17/11/2013 تاريخ قبوله                   26/2/2013 تاريخ تسلم البحث

ــة   :ملخـــــص ــدفت الدراســـ ــل    هـــ ــتراتيجية حـــ ــتخدام اســـ ــر اســـ ــاء أثـــ ــى استقصـــ إلـــ
ــة، وتعــــــديل التصــــــورات     ــاهيم الوراثيــــ ــاألقران فــــــي اكتســــــاب المفــــ المشــــــكالت بــــ

تكونـــت عينــــة  . البديلـــة فيهـــا لـــدى طالبـــات الصـــف الثـــاني عشـــر بســـلطنة عمـــان         
ــن  ــة مـ ــن     ) 155(الدراسـ ــارهن مـ ــم اختيـ ــر تـ ــاني عشـ ــن طالبـــات الصـــف الثـ ــة مـ طالبـ

ــا    ــيم مــ ــدارس التعلــ ــن مــ ــتين مــ ــان   مدرســ ــلطنة عمــ ــي بســ ــد األساســ ــمت . بعــ وقســ
ــوعتين  ــى مجمــ ــة إلــ ــا  : العينــ ــدد طالباتهــ ــة وعــ ــهن  ) 80(تجريبيــ ــم تدريســ ــة تــ طالبــ

ــا      ــدد طالباتهـــ ــابطة وعـــ ــاألقران، وضـــ ــكالت بـــ ــل المشـــ ــتراتيجية حـــ ــتخدام اســـ باســـ
ــة     ) 75( ــتغرقت المعالجــــ ــد اســــ ــائدة، وقــــ ــة الســــ ــهن بالطريقــــ ــم تدريســــ ــة تــــ طالبــــ

ــوالي شــــهرين خــــالل الفصــــل ال   ــام الدراســــي   التجريبيــــة حــ ــاني مــــن العــ دراســــي الثــ
ــدريس     .2011/2012 ــم إعـــــداد دليـــــل لتـــ ــة تـــ ــئلة الدراســـ ــة عـــــن أســـ ولإلجابـــ

ــاألقران،       ــكالت بـــــ ــل المشـــــ ــتراتيجية حـــــ ــتخدام اســـــ ــة باســـــ ــة التجريبيـــــ المجموعـــــ
  ). 0.85(واختبار في المفاهيم الوراثية، الذي بلغ معامل الثبات له 

ــائية ع     ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــائج وجـ ــرت النتـ ــة   أظهـ ــتوى الداللـ ــد مسـ نـ
)α=0.05 (   ــة والمتوســـــطات ــة التجريبيـــ ــابية للمجموعـــ ــين المتوســـــطات الحســـ بـــ

الحســــابية للمجموعــــة الضــــابطة فــــي اكتســــاب المفــــاهيم الوراثيــــة لصــــالح طالبــــات  
كمـــــا أظهـــــرت النتـــــائج تـــــدني التصـــــورات البديلـــــة فـــــي       . المجموعـــــة التجريبيـــــة 

، مقارنــــــة بطالبــــــات  المفــــــاهيم الوراثيــــــة لــــــدى طالبــــــات المجموعــــــة التجريبيــــــة     
  .  المجموعة الضابطة

ــا      ــيات منهــ ــن التوصــ ــددًا مــ ــة عــ ــدمت الدراســ ــائج قــ ــك النتــ ــوء تلــ ــي ضــ : وفــ
ــات     ــريفهم بإيجابيــ ــاء لتعــ ــادة األحيــ ــة وورش عمــــل لمعلمــــي مــ عقــــد دورات تدريبيــ
اســــتخدام اســــتراتيجية حــــل المشــــكالت بــــاألقران فــــي تــــدريس المفــــاهيم الوراثيــــة  

ــة    ــر، وكيفيـ ــاني عشـ ــف الثـ ــة الصـ ــف    لطلبـ ــة الصـ ــل غرفـ ــذها داخـ ــت  . تنفيـ ــا أوصـ كمـ
ــى       ــا علــ ــن أثرهــ ــة، والكشــــف عــ ــة الحاليــ ــة للدراســ ــة مماثلــ ــإجراء دراســ ــة بــ الدراســ

المفــــاهيم الوراثيــــة،  : الكلمــــات المفتاحيــــة ( .تعلميــــة أخــــرى -متغيــــرات تعليميــــة 
اســـــتراتيجية حـــــل المشـــــكالت بـــــاألقران، التصـــــورات البديلـــــة، طالبـــــات الصـــــف        

  ).الثاني عشر

لــى علــم الوراثــة علــى أنــه أحــد ركــائز الثــورة العلميــة  ينظــر إ :مقدمــة
الحديثة، وقد اكتسب أهميته منذ نشأته عـن طريـق العـالم منـدل فـي القـرن       
التاسع عشر، ثم زادت أهميته مع اكتشاف العالمين واتسـن وكريـك فـي عـام     

. (DNA)م لتركيــب الحمــض النــووي الرايبــوزي منقــوص األكســجين  1953
ض ومعرفـة تركيبـه، بـدأ العلمـاء فـي توظيـف علـم        وبعد اكتشـاف هـذا الحمـ   

 :الوراثة في مجاالت عديـدة مهمـة وحيويـة لإلنسـان والحيـوان والنبـات مثـل       
االستنســـاخ، والهندســـة الوراثيـــة، ونقـــص الغـــذاء فـــي العـــالم، والمكافحـــة        

وألهمية هذا العلم بدأت الـنظم التربويـة تضـمينه فـي مـادة العلـوم       . الحيوية
رسها الطلبة باعتباره مكوًنا رئيًسا مـن مكوناتهـا سـواء فـي     واألحياء التي يد

ــًا       مرحلــة التعلــيم العــام، أو فــي المرحلــة التعلــيم الجــامعي، كمــا أصــبح مكون
 .مهمًا من مكونات برامج إعداد المعلم وخاصة معلم األحياء
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Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of using 
peer problem solving strategy in the acquisition of genetic concepts 
and correcting the alternative concepts of the 12th grade Omani female 
students. The sample consisted of (155) students selected from two 
post Basic Education school of Al-Dakhlyia Governorate, Oman. The 
sample was divided into two groups; experimental group (n= 80 
students) taught the genetic concepts by peer problem solving strategy 
and control group (n= 75 students) taught the genetic concepts by the 
conventional method of teaching. The study lasted for two months in 
the second semester of the 2011/2012 academic year.  

To achieve the study's aims, the researchers designed a teacher 
manual in how to use peer problem solving strategy in teaching 
genetic concepts and two-tier MCQs test. The validity and reliability 
of the test were checked and the value of the reliability is (0.85). 

The findings of the study revealed that there were statistical 
significant differences in the acquisitions of genetic concepts in favor 
of experimental group. Furthermore, the findings showed that peer 
problem solving strategy has the potential power to correct students' 
misconceptions in genetic.  

In the light of these findings, the study proposes several 
recommendations such as conducting training workshops for in 
service biology teachers in how to use the peer problem solving 
strategy to teach genetic concepts for 12th grade students. Finally, the 
study recommends a need to conduct more research studies in using 
peer problem solving strategy in teaching science and relate it to some 
pedagogical variables. (Keywords: Genetic Concepts, Peer Problem 
Solving Strategy, Alternative Conceptions, Female Students, 12th 
Grade). 

  

إن علم الوراثة شأنه شأن باقي العلوم تكثر فيه المفاهيم العلمية، لذا 
ومن . فإن االهتمام بتدريسها بالطرق واألساليب المناسبة له ما يبرره

المعلوم أن المفاهيم العلمية ومن ضمنها مفاهيم الوراثة تؤدي دورًا مهًما 
دة بنائه في تدريس العلوم؛ فهي اللبنة التي يقوم عليها العلم، ووح

المعرفية، وهي األساس في تدريس باقي مكونات الهرم المعرفي األخرى 
أمبوسعيدي، (المبادئ، والتعميمات، والقوانين، والنظريات العلمية : مثل

كما أنها أكثر ثباتًا واستقرارًا ). 1996؛ الخليلي وحيدر ويونس، 2004
ا تعكس أشياء من الحقائق العلمية المجزأة، وتسهل دراسة البيئة ألنه
النجدي وراشد (موجودة في هذه البيئة، ولها عالقة كبيرة بحياة الطالب 

  ).2007وعبد الهادي،
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الثالثـة   المفاهيم الوراثية وفق مسـتويات التنظـيم  يمكن تضمين 
،  وهــي المســتوى  )(Johnstone,1991التــي أشــار إليهــا جونســتون   

  ).1كل الش(الظاهري والمستوى الجزيئي والمستوى الرمزي 

  

  

  

  

  

 

 

 

  )(Johnstone,1991مستويات المفاهيم عند جونستون  :1الشكل 

يشتمل المستوى الظـاهري علـى الجوانـب الظاهريـة للشـيء أو      
أمـا المسـتوى   . الظاهرة مثل لـون فـراء الكلـب أو شـكل منقـار الصـقر      

الجزيئــي فهــو الــذي يتعامــل مــع الجوانــب التــي ال يمكــن إدراكهــا أو         
دام أعضــاء الحــس بشــكل مباشــر مثــل الكروموســوم،   معرفتهــا باســتخ
أما المستوى األخيـر فهـو المسـتوى الرمـزي الـذي      . والجين، واآلليل

يتعامل مع الرموز والمعادالت الرياضية مثل معـادالت االحتمـاالت فـي    
وتكمـن الصـعوبة   . الوراثة والرموز المعطاة للتعبير عن الطـرز الجينيـة  

وعلـى  . (Chu, 2008)الثاني والثالـث  لدى المتعلمين في المستويين 
الــرغم مــن أن المعلــم ينتقــل فــي تدريســه لطلبتــه فــي موضــوعات علــم 
ــابعين فــي المســتوى         ــة ق ــة يظــل الطلب ــين المســتويات الثالث ــة ب الوراث
الظـــاهري، ويجـــدون صـــعوبة فـــي ترجمـــة المشـــاهدات إلـــى معـــادالت  

، وفـــي ضـــوء ذلـــك )2011الحضـــرمية، (رمزيـــة أو تمثـــيالت جزيئيـــة 
ُيالحظ أن الطلبة ال يكتسبون المفاهيم العلمية بشكل صـحيح فيتولـد   

 (Alternative Conceptions)عندهم ما يعرف بالتصـورات البديلـة   
أو الفهــم البــديل أو األخطــاء المفاهيميــة، والتــي تصــف حالــة الطالــب   
عندما ال يكّون فهمـًا علميـًا سـليمًا يتفـق والفهـم الـذي كونـه العلمـاء         

  .)(Kay, 2000عن المفاهيم العلمية  والمتخصصون

تعددت التعريفات التي أعطيت للتصورات البديلة، أبرزها 
على الذي يعرف التصورات البديلة  )41:2005(خطايبة تعريف 

للظواهر  -وليس بالضرورة خطأ –تفسير غير مقبول " اأنه
الطبيعية، يقدمه المتعلم نتيجة المرور بخبرات  حياتية، أو تعليمية، 

في تنظيم الخبرات رغم كونها نتيجة لعمليات  كما يعكس خلًال
أما عبدالسالم  ."نشطة، ومقصودة كتلك التي يقوم بها العلماء

أفكار الطالب ومعلوماتهم "فقد عرفها على أنها ) 53:2001(
ومعتقداتهم عن المفاهيم والظواهر الطبيعية، ولها معنى عندهم 

من ". ون في تدريس العلوميخالف المعنى الذي يقبله المتخصص
، األخرى التي اطلع عليها الباحثانهذين التعرفين ومن التعريفات 
 بأنها تفسيرات أو نماذج ًالاإجميمكن تعريف التصورات البديلة 

 من لكثير الفرد يكونها غير متسقة مع الفهم العلمي الصحيح، ذهنية

 الصحيح اقهاسي عن يتعلمها بحيث تكون بعيدة أن يريد التي األشياء

   .عنها مختلفة أخرى فئة ضمن

ن التصــورات البديلــة لــدى الطلبــة فــي     وبالنســبة لمصــادر تكــوّ  
المعلـم ودوره المهـم والـرئيس    : مفاهيم علم الوراثة فهي عديـدة منهـا  

ــالم        ــحيحة، واإلعـ ــورة صـ ــة بصـ ــاهيم الوراثيـ ــة المفـ ــاب الطلبـ ــي إكسـ فـ
صــورات غيــر  بأنواعــه ومــا يقدمــه للمشــاهدين مــن أفكــار مغلوطــة وت   

صــحيحة عــن بعــض الجوانــب الوراثيــة، والبيئــة الخارجيــة التــي تشــمل  
األســـرة واألقـــران، وعـــدم وضـــوح المعلومـــات فـــي الكتـــاب المدرســـي  

ــر     )2008الناشــري، ( ــك، فــإن المعرفــة الســابقة غي ــى ذل ، باإلضــافة إل
الصـــحيحة لـــدى الطلبـــة عـــن المفـــاهيم الوراثيـــة يمكـــن أن تـــؤثر فـــي   

كمــــا أن . (Lazarowitz & Lieb, 2006)تعلمهــــم الجديــــد 
االعتقادات الخاطئة الشائعة فـي المجتمـع عـن بعـض الجوانـب العلميـة       
المتعلقة بعلم الوراثة تمّثل أيضًا مصدرًا آخر مهًما من مصادر تكـون  
التصورات البديلـة لـدى الطلبـة، ومـن أمثلـة هـذه االعتقـادات، اعتقـاد         

  .تحدد جنس المولودكثير من أفراد المجتمع أن األنثى هي من 

ن كما ال ننسى طبيعة موضوعات علـم الوراثـة ودورهـا فـي تكـوّ     
ــة، فهـــذه الموضـــوعات تحتـــوي علـــى     ــة لـــدى الطلبـ التصـــورات البديلـ
: العديــد مــن المفــاهيم التــي تتصــف معظمهــا بالتجريــد والتعقيــد مثــل

ــتطيع الطالــــب     ــوم، واآلليــــل التــــي ال يســ ــين والكروموســ ــاهيم الجــ مفــ
مباشر بل يحتاج مـن أجـل ذلـك إلـى القيـام بعمليـات       استيعابها بشكل 
 Chu, 2008; Duncan, Freidenreich, Chinn)وتصورات ذهنية 

& Bausch, 2009) .  31-30: 2011(كمــا تضــيف الحضــرمية (
  :أسبابًا أخرى لتكون تصورات بديلة ترجعها إلى الطلبة، وهي

ر ضعف الطلبة في الرياضيات وخاصة فـي االحتمـاالت التـي تـؤث     )1
ــي تتطلــب تطبيــق         ــة الت ــى حــل المســائل الوارثي فــي قــدرتهم عل

 .قوانين االحتماالت والنسب المئوية

ضــعف فــي امــتالك الطلبــة لمهــارات حــل المشــكالت، فكمــا هــو       )2
ــة        ــة مــن الطالــب حــل مشــكالت وراثي ــم الوراث ــوم يتطلــب عل معل

المستوى الظاهري

المستوى الجزيئي المستوى الرمزي
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متعلقـــة مـــثًال بتـــوارث صـــفات معينـــة، وفـــي حالـــة عـــدم امـــتالك   
ل المشكالت، فإنـه مـن المتوقـع عـدم قـدرتهم      الطلبة لمهارات ح

 .على حل تلك المشكالت سواء أكانت كمية أم كيفية

عــدم امــتالك بعــض الطلبــة لمهــارات القــراءة العلميــة، ألن بعــض  )3
المسائل والجوانب الوراثية وخاصـة فـي مجـال الوراثـة الحديثـة      
تتطلب مـن الطالـب قـراءة متعمقـة، إضـافة إلـى قيامـه بمجموعـة         

االسـتنتاج، ومعرفـة التفاصـيل،    : رات الفهـم القرائـي مثـل   من مهـا 
وقراءة الرموز، واألشكال، وفي حالة عـدم امـتالك الطالـب لهـذه     

  . القدرات فإنه لن يتمكن من حل هذه المسائل بسهولة

تشــير الدراســات التربويــة التــي أجريــت علــى الطلبــة فــي مجــال    
لـديهم، ومـن ضـمن    علم الوراثة، إلى انتشار واسع للتصورات البديلـة  

ــرمية     ــة الحضـ التـــي ) 2011(الدراســـات التـــي بحثـــت فـــي ذلـــك دراسـ
أجريــت علــى عينــة مــن طلبــة الصــف الثــاني عشــر بســلطنة عمــان فــي    

ــة هــذا الصــف      ــي يدرســها طلب ــة الت ــى   . وحــدة الوراث وقــد توصــلت إل
علـى سـبيل المثـال ال    –مجموعة من التصـورات البديلـة الشـائعة منهـا     

 (Y)منوي يحتوي على الكروموسـوم الجنسـي   أن الحيوان ال -الحصر
، ويتركب الكروموسوم (A)تعطي الفصيلة  (AB)فقط، وفصيلة الدم 

ــن  ــاي    . RNAو  DNAمـــــــــــــــ ــة كاتوبادهيـــــــــــــــ ــا دراســـــــــــــــ أمـــــــــــــــ
(Chattopadhayay, 2005)   التــي أجريــت علــى مجموعــة مــن طلبــة

المرحلة الثانوية في الهند عن المعلومـات الوراثيـة المرتبطـة بالخاليـا     
امها خـــالل عمليـــة التكـــاثر، فقـــد توصـــلت إلـــى إنتشـــار بعـــض   وانقســـ

التصــورات البديلــة لــدى الطلبــة منهــا الخلــط بــين الجاميتــات والخاليــا 
  . الجسمية وضعف في فهم عملية اإلنقسام اإلختزالي

 ,Yang & Changlai)وفي دراسة قام بهـا يـانج وتشـانجلي     

ون باســتخدام علــي عينــة مــن طلبــة المــدارس الثانويــة فــي تــاي (2004
اختبــار تشخيصــي مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد ذي شــقين، توصــلت  
ــة شــائعة فــي          ــنهم تصــورات بديل ــي تــايون ينتشــر بي ــى أن الطلبــة ف إل
الوراثة فـي موضـوعات اإلنقسـام اإلختزالـي، واإلنقسـام غيـر المباشـر،        

كمــا أثبتــت  . والكروموســوم، والزايجــوت، والجاميــت، وقــوانين منــدل   
 ,Lewis & Wood-Robinson)روبنســون  -ددراســة لــويس وو

ــام؛      (2000 ــيم العـ ــة التعلـ ــدى طلبـ ــة لـ ــورات البديلـ ــار التصـ ــى إنتشـ إلـ
كاعتقادهم بأن اكتساب الصفات الوراثية من األبوين غير متسـاو؛ أي  
أن البنات يرثن معظم صفاتهن من أمهاتهن، وأن البنـين يرثـون معظـم    

 ,Banet & Ayuso) أمـا دراسـة بانيـت وأيوسـو    . صفاتهم من آبائهم

فقد توصلت إلى مجموعة من االعتقادات غير الصـحيحة فـي     (2000
أن الطلبـة بـالرغم مـن معـرفتهم بـأن      : الوراثة منتشرة بين الطلبة منهـا 

تنـتج مـن اتحـاد نـوعين مـن األمشـاج،       ) البويضـة المخصـبة  (الزيجوت 
فـــإنهم مـــا زالـــوا يعتقـــدون بـــأن الخاليـــا الناتجـــة عـــن طريـــق إنقســـام   

  .زايجوت تحمل معلومات وراثية تبعًا لنوع الوظيفة التي توديهاال

ومـــن أجـــل التغلـــب علـــى تلـــك الصـــعوبات وتعـــديل التصـــورات    
البديلــة لــدى الطلبــة، اقترحــت األدبيــات التربويــة العديــد مــن طرائــق    

اسـتخدام  : التدريس وأساليبه، بعضها مبني على النظرية البنائيـة مثـل  
ــه، ودورة   ــاء بأنواعـــ ــة أو  االستقصـــ ــات التخطيطيـــ ــتعلم، والمنظمـــ الـــ

أمبوســـــعيدي (المعرفيــــة، والتشـــــبيهات، ونمـــــوذج بوســــنر وزمالئـــــه   
، وتوظيف برامج الحاسب اآللي في محاكاة بعـض  )2009والبلوشي، 

ــي       ــام االختزالـ ــر، واالنقسـ ــر المباشـ ــام غيـ ــة كاالنقسـ ــات الوراثيـ العمليـ
(Kreiser & Hairston, 2007)  وهنــاك أيضــًا اســتراتيجية حــل ، 

  .   المشكالت باألقران التي هو محور البحث الحالي

الستراتيجيات قران من األحل المشكالت با استراتيجيةتعد 
العلمية ومنها  الفاعلة في معالجة التصورات البديلة في المفاهيم

وهي تجمع بين تفكير الطالب بشكل منفرد فيما . الوراثيةالمفاهيم 
حله يقوم بمناقشة  ، ثم)نشاط، سؤال(يقدم له أو يطلب منه 
يتأكد من صحة  ، حيث)زميله(مع قرينه  والطريقة التي اتبعها للحل

وفي حالة وجود اختالف بينهما يتناقشان في سبب االختالف  ،الحل
الحل الصحيح مع استشارة المعلم للتأكد من صحة وصوًال إلى 

أو المشكلة وفي ختام النشاط يناقش المعلم حل السؤال . الحل
من أجل ترسيخ  طلبة الصف جميعهمعلى السبورة مع راثية الو

وتستخدم هذه ). Jensen & Finley, 1996( المفهوم الصحيح
االستراتيجية من أجل تشجيع عملية التفاعل بين الطلبة، وتفعيل 
مشاركة كل طالب في الغرفة الصفية من خالل اقتراح حلول لما 

  .الوراثةيعرض عليهم من مشكالت وأسئلة في مفاهيم 

ولهذه االستراتيجية مجموعة من اإليجابيات يمكن إجمالها في 
  ): Lee, 2010 Jensen & Finley, 1996(النقاط اآلتية 

  تتيح للطالب التفكير بشكل مفرد في النشاط قبل التفكير
  .الثنائي

  تتيح للطالب تبادل الخبرات والمعلومات الوراثية مع قرينه
 .داخل الصف

 عرف مدى امتالك الطلبة للمفاهيم العلمية تسمح للمعلم بت
 .بشكل صحيح

  تتيح للمعلم معرفة المرحلة التي وصل إليها الطلبة من خالل
 .حل االنشطة المقدمة لهم

  تراعي الفروق الفردية حيث يستطيع الطلبة ما دون المستوى
 .االستفادة من المعلومات التي يمتلكها الطلبة المجيدون

 العمل بشكل : هارات االجتماعية مثلتكسب الطلبة بعض الم
 .ثنائي، واالنصات لآلخرين

المسـحية التـي أجريــت    (Lee, 2010)لقـد توصـلت دراسـة لـي     
طالـــب وطالبـــة مـــن الطلبـــة الجـــامعيين فـــي تـــايون الـــذين    310علـــى 

يدرســون تخصصــات ذات الطــابع المهنــي إلــى أن الــتعلم المــدعوم مــن 
ــران  ــي رفــع    لــه  (Peer Assisted Learning)األق ــأثير إيجــابي ف ت

ــدريس      ــة التــ ــودة عمليــ ــى جــ ــافة إلــ ــة باإلضــ ــيل الطلبــ ــتوى تحصــ مســ
  . والدافعية للتعلم

أما بالنسبة للدراسات التجريبيـة فـي اسـتخدام اسـتراتيجية حـل      
المشـــكالت بـــاألقران فلـــم يتوصـــل الباحثـــان إال لدراســـة واحـــدة هـــي  
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 التـي أجريـت  ) (Jensen & Finley, 1996دراسـة جينسـن وفينلـي    
موضـوع  (حـدى الكليـات األمريكيـة فـي مقـرر أحيـاء عامـة        إعلى طلبـة  

فهــم المفــاهيم المرتبطــة بهــذا الموضــوع  جــل أمــن ) التطــور لــدراوين
وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أّن   . لــة لــديهم يتعــديل التصــورات البد و

أداء طلبة المجموعة التجريبية أفضل مـن أداء الطلبـة فـي المجموعـة     
لـذا فـإن الدراسـة الحاليـة     .  الطريقـة التقليديـة  الضابطة التي درسـت ب 

تعد إضافة مهمة في تقصي استراتيجية جديدة فـي تـدريس المفـاهيم    
الوراثية وتعديل التصورات البديلة، والتي من المؤمـل أن يسـتخدمها   
المعلمون في تدريسهم لمفاهيم علم الوراثة وغيرها من مفـاهيم علـم   

  .األحياء

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

مما يالحظ لدى عدد من الطلبة صعوبة في تعلم المفاهيم 
الوراثية نتيجة لطبيعتها المجردة ودرجة تعقدها، ووجود اإلحتماالت 

وقد . الرياضية فيها واستخدام سجالت النسب ومربع بينت والرموز
أن من أمثلة الصعوبات التي يعاني ) 2011(أثبتت دراسة الحضرمية 

وراثة لكتاب الصف الثاني عشر بسلطنة منها الطلبة في وحدة ال
وجود كثرة في : عمان، والتي تم التعامل معها في هذه الدراسة

أنماط الوراثة غير المندلية وصعوبة التمييز بينها كالخلط بين 
السيادة غير التامة والسيادة المشتركة، والصفة المرتبطة بالجنس 

ل الدم، وخلط والمتأثرة بالجنس، ووجود خلط مفاهيمي بين فصائ
في الطرز المظهرية والطرز الجينية، وبين الجنين واألليل، وصعوبة 
لدى الطلبة في تحديد موقع الكروموسومات الجنسية، وصعوبة في 
قدرتهم على تحديد الحالة الصحية لألبناء في حالة كان األب سالب 
العامل الرايزيسي واألم موجبة العامل الرايزيسي، وخلط لدى الطلبة 

 .m-RNAونسخ   DNAبين عمليات تضاعف 

التـــي أجريـــت علـــى ) 2011(باإلضـــافة إلـــى دراســـة الحضـــرمية 
 ,Chattopadhayay;(البيئـة العمانيـة، أثبتـت دراسـات أخـرى  مثـل       

2005  Yang & Changlai, 2004 ; Lewis & Wood-
Robinson, 2000; Banet & Ayuso, 2000 ( إلـــى انتشـــار

فـــي المفـــاهيم الوراثيـــة، ودعوتهـــا إلـــى  تصـــورات بديلـــة لـــدى الطلبـــة
ضرورة قيام المعلمين باستخدام أساليب متنوعة من أساليب اكتسـاب  

كمــا أن الشــكوى التــي  . الطلبــة للمفــاهيم وتعــديل التصــورات البديلــة 
تصـــل إلـــى البـــاحثين مـــن قبـــل العديـــد مـــن معلمـــي مـــادة األحيـــاء          

الوراثــة، للصــعوبات التــي تواجــه طلبــتهم فــي دراســة موضــوعات علــم   
ن علـــى إتصـــال مباشـــر بهـــؤالء المعلمـــين مـــن خـــالل        يكـــون البـــاحث 

المشاغل وورش العمل، وفي أثناء نقاش بعضهم في أثناء محاضـرات  
مقـــررات الدراســـات العليـــا بجامعـــة الســـلطان قـــابوس، كلهـــا مجتمعـــة 
دفعـــت البـــاحثين إلـــى القيـــام بدراســـة تجريبيـــة إلحـــدى اســـتراتيجيات 

  . تلك الصعوبات والتصورات البديلة التدريس من أجل معالجة

  

ــا فـــي حـــل مشـــكلة     ــتراتيجيات الموصـــى بهـ إن مـــن ضـــمن االسـ
التصورات البديلـة لـدى الطلبـة اسـتراتيجية حـل المشـكالت بـاألقران،        

 ,Jensen & Finleyجينســن وفينلــي  التــي أشــارت نتــائج دراســة 

فــي مــادة  إلــى فاعليتهــا فــي إكســاب الطلبــة لمفــاهيم التطــور   )(1996
وعليــه تســعى الدراســة الحاليــة إلــى اإلجابــة عــن الســؤاليين     .ألحيــاءا

  :اآلتيين

  حل المشـكالت بـاألقران    استراتيجيةما أثر التدريس باستخدام
في اكتساب طالبات الصف الثاني عشر بسلطنة عمان للمفـاهيم  

  الوراثية؟

  حل المشـكالت بـاألقران    استراتيجيةما أثر التدريس باستخدام
تصورات البديلة في المفاهيم الوراثية لدى طالبـات  في تعديل ال

 الصف الثاني عشر بسلطنة عمان؟

  فرضية الدراسة

لهذه الدراسة تم صياغة فرضية واحـدة مرتبطـة بالسـؤال األول    
ــائيًا عنــــــد  : وهــــــي بــــــين ) α =0.05(ال يوجــــــد فــــــرق دال إحصــــ

المتوســـطات الحســـابية ألداء طالبـــات المجمـــوعتين التجريبيـــة، التـــي   
حـل المشـكالت    اسـتراتيجية موضوعات علم الوراثة باستخدام  درست

بــاألقران، والضــابطة التــي درســت موضــوعات علــم الوراثــة بالطريقــة      
وقـد صـيغت الفرضـية    . السائدة في اختبار اكتسـاب المفـاهيم الوراثيـة   

حـل   اسـتراتيجية بصورة صفرية كون الدراسات التي تناولت استخدام 
س العلـوم واألحيـاء قليلـة جـدا وبالتـالي      المشكالت باألقران فـي تـدري  

أما السؤال . ال يمكن الجزم بشكل كامل أنها تؤدي إلى نتائج إيجابية
الثاني فلم يتم صياغة أي فرضية له كونه لـم يـتم القيـام بـأي إحصـاء      

، إنما فقط تم اإلعتماد علـى  "ت"إستداللي لإلجابة عليه مثل اختبار 
  .بة على بدائل االختبارالنسب المئوية في إستجابات الطل

  أهمية الدراسة ومبرراتها

  :تبرز أهمية الدراسة في أنها

جديــدة مــن اســتراتيجيات الــتعلم  القــائم   اســتراتيجيةتســتخدم  .1
علــى حــل المشــكالت فــي تــدريس العلــوم بشــكل عــام واألحيــاء    

 .بشكل خاص

 اسـتراتيجية تفتح المجال أمام دراسات أخـرى تتنـاول اسـتخدام     .2
تعلميــة -بــاألقران وعالقتهــا بمتغيــرات تعليميــة   حــل المشــكالت  

 .أخرى

تقدم لمعلمي مادة األحياء للصـف الثـاني عشـر دلـيًال يتضـمن        .3
  .حل المشكالت باألقران استراتيجيةتطبيقات في استخدام 

 :أما مبررات الدراسة فتتمثل في

ضرورة تعديل التصورات البديلة لدى الطلبة، لذا تتوافق هـذه   .1
 .جهات العالمية في مجال تدريس العلومالدراسة مع التو

ــا      .2 ــن أن يكّونهـ ــة التـــي يمكـ ــورات البديلـ ــذ التصـ ــى أخـ ــة إلـ الحاجـ
 .الطلبة بالحسبان عند تدريس المفاهيم العلمية
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االستجابة للكثير من توصيات البحوث والدراسات على  .3
المستوى العالمي والعربي والمحلي التي تدعو إلى ضرورة 

لوراثية وتعديل التصورات البديلة إكساب الطلبة المفاهيم ا
  Chattopadhayay, 2005؛ 2011الحضرمية، (لديهم مثل 

Yang & Changlai, 2004 ; Lewis & Wood-
Robinson, 2000; Banet & Ayuso, 2000; Jensen & 

Finley, 1996;.( 

  متغيرات الدراسة

  :تتحدد متغيرات الدراسة الحالية فيما يلي

  :طريقة التدريس وله مستويان هما المتغير المستقل، وهو

   ــتخدام ــدريس باســـ ــة التـــ ــتراتيجيةطريقـــ ــكالت   اســـ ــل المشـــ حـــ
  .باألقران

 طريقة التدريس السائدة. 

  :المتغير التابع، ويتمثل في

 اكتساب المفاهيم الوراثية.  

 تعديل التصورات البديلة. 

  حدود الدراسة

  :تمثلت حدود هذه الدراسة التي تحد من تعميمها في أنها

 ــى موضــوعات الفصــل الســابع    اقت ــة (صــرت عل ــة المندلي ، )الوراث
مـــن وحـــدة الوراثـــة، التـــي ) الوراثـــة الحديثـــة(والفصـــل الثـــامن 

 .يتضمنها كتاب األحياء للصف الثاني عشر بسلطنة عمان

   اقتصــرت علــى متغيــر اكتســاب المفــاهيم الوراثيــة المتمضــنة فــي
وحــــدة الوراثــــة وعلــــى تعــــديل التصــــورات البديلــــة فــــي هــــذه   

 .لمفاهيما

   تـــم تطبيقهـــا فـــي الفصـــل الدراســـي الثـــاني مـــن العـــام الدراســـي
2011/2012.  

   اقتصــــرت علــــى عينــــة مــــن طالبــــات الصــــف الثــــاني عشــــر فــــي
 11الصــفين (مدرســتين مــن مــدارس التعلــيم مــا بعــد األساســي 

 .بسلطنة عمان) 12و

      تتحدد نتائجها بمدى صدق اختبـار اكتسـاب المفـاهيم الوراثيـة
 .اسةالمعد لغرض الدر

  التعريفات االصطالحية واإلجرائية

ــا        لهــذه الدراســة مجموعــة مــن المصــطلحات مــن المهــم تعريفه
  :إجرائيًا، وهي

 اســتراتيجيةهـي أحـد    :حـل المشـكالت بــاألقران  اسـتراتيجية  
التعلم القائم على حل المشكالت، وفي هذه الدراسـة تقـوم كـل طالبـة     

عليهمـــا مـــن أجـــل مـــع زميلتهـــا بحـــل المشـــكالت الوارثيـــة المعروضـــة 

ــاهيم المرتبطــــة بالمشــــكلة أو    المســــاعدة فــــي اكتســــاب أفضــــل للمفــ
ــديل مــن الممكــن أن تكــون        الســؤال المطــروح، وتعــديل أي تصــور ب

وقــد تــم إعــادة بنــاء  . الطالبــة قــد كونتــه مــن قبــل عــن هــذه المفــاهيم  
فــي ضــوء هــذا ) وحــدة الوراثــة للصــف الثــاني عشــر(وحــدة الدراســة 

كـــل درس مـــن دروس الوحـــدة تـــم تطبيـــق  األســـلوب، حيـــث إنـــه فـــي  
ويقاس حجم األثر الذي تحدثـه  . حل المشكالت باألقران استراتيجية

  ).2(هذه االستراتيجية عن طريق إيجاد مربع ايتا 

هــي تلــك المفــاهيم التــي كونتهــا الطالبــات   : المفــاهيم الوراثيــة
ــر       ــاني عشـ ــاء للصـــف الثـ ــاب األحيـ ــة لكتـ ــم الوراثـ ــوعات علـ ــن موضـ عـ

ان، والتــي تهــتم بانتقــال الصــفات الوراثيــة مــن جيــل إلــى    بســلطنة عمــ
آخر، إضافة إلى إهتمامها بتفسير التشابه واالختالف بين أفراد النوع 

  .الواحد من الكائنات الحية

ــة  ــاهيم الوراثيـ ــاب المفـ ــات   : اكتسـ ــيل طالبـ ــدار تحصـ ــي مقـ هـ
الصف الثاني عشر للمفـاهيم الوراثيـة الـواردة فـي وحـدة الوراثـة بعـد        

هذه الوحدة، وتقاس بالدرجة التي تحصـل عليهـا الطالبـة فـي      تدريس
   .االختبار المعد لذلك

تفســير ) "40: 2005(يعرفهــا خطايبــة  :التصــورات البديلــة
غير مقبـول ولـيس بالضـرورة خطـأ للظـواهر الطبيعيـة يقدمـه المـتعلم         
نتيجة مروره بخبرات حياتية أو تعليمية، كما يعكـس خلـًال فـي تنظـيم     

غــم كونهــا نتيجــة لعمليــات نشــطة وبنائيــة ومقصــودة كتلــك   الخبــرات ر
ــاء   ــا العلمـ ــوم بهـ ــتت   " التـــي يقـ ــول المشـ ــور بحصـ ــذا التصـ ــاس هـ ويقـ

مـن مجمـوع اسـتجابة الطلبـة     % 20على نسـبة  ) البديل غير صحيح(
على هذا البديل، سواء أكان للشق األول أو الشـق الثـاني أو كليهمـا    

ســـبة فـــي عـــدد مـــن    وقـــد تحـــددت هـــذه الن  . معـــًا للســـؤال الواحـــد  
-Dhindsa & Treagust, 2009; Al(الدراســات الســابقة منهــا  

Balushi et al., 2012 .(  

  عينة الدراسة

طالبـــة مـــن طالبـــات الصـــف ) 155(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 
الثاني عشر تم اختيـارهن مـن مدرسـتين مـن مـدارس التعلـيم مـا بعـد         

ــي  ــفوف (األساسـ ــلطنة ) 12-11الصـ ــة بسـ ــة الداخليـ ــان،  بمحافظـ عمـ
ــاون إدارة     ــبب تعــ ــودة بســ ــورة مقصــ ــتان بصــ ــرت المدرســ ــد اختيــ وقــ
ــق        ــي تطبيــ ــة فــ ــة وحماســ ــدين رغبــ ــات أبــ ــود معلمــ ــة، ووجــ المدرســ

وقــد تــم تقســيم . االســتراتيجية، أمــا اختيــار الصــفوف فكــان عشــوائياً 
بعــد حســاب تكافئهمــا فــي   -عينــة الدراســة عشــوائيًا إلــى مجمــوعتين  

مجموعــة تجريبيــة  -ادة األحيــاءاختبــار الفصــل الدراســي األول فــي مــ  
طالبــة تــم تدريســها موضــوعات علــم الوراثــة      ) 80(وعــدد طالباتهــا  

بواقـع شـعبتين درسـن     حل المشـكالت بـاألقران   استراتيجيةباستخدام 
طالبـة بواقـع   ) 75(بنفس المعلمة، ومجموعة ضابطة وعـدد طالباتهـا   

عــن  شـعبتين تـم تدريســها موضـوعات علـم الوراثــة بالطريقـة السـائدة      
طريق معلمة ُأخرى مكافئة فـي الخبـرة والكفـاءة للمعلمـة التـي درسـت       

  . المجموعة التجريبية
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  مواد الدراسة وأداتها

  :اشتملت مواد الدراسة وأداتها على اآلتي

تــم إعــداد دليــل للمعلــم، لوحــدة الوراثــة      : دليــل المعلــم  .1
. حـل المشـكالت بـاألقران   بالصف الثاني عشر باسـتخدام اسـتراتيجية   

الصـعوبات التـي تواجههـا    : د تم اختيار الوحـدة لعـدة أسـباب منهـا    وق
الطالبــات فيهــا نتيجــة لتــداخل المفــاهيم العلميــة المتضــمنة، وانتشــار    
التصورات البديلة فيها وهذا ما اشارت اليه بعض الدراسـات السـابقة   

، ولمرونـة الوحـدة، والقـدرة علـى     )2011(وخاصة دراسة الحضرمية 
كمـا طلـب   . حل المشكالت باألقرانب واستراتيجية تكييفها بما يتناس

الباحثان قبل إعداد الدليل من عدد مـن معلمـات مـادة األحيـاء ذوات     
ــة التـــي تشـــكل     ــاهيم الوراثيـ ــادة بحصـــر المفـ الخبـــرة فـــي تـــدريس المـ
ــا،         ــة عنه ــونن تصــورات بديل ــا، ويك ــي تعلمه ــات ف ــدى الطالب صــعوبة ل

لجـة وفـي اختبـار إكتسـاب     وبالتالي تضمينها في الدليل من أجـل المعا 
ــة قـــد     ــة التجريبيـ ــة للتأكـــد مـــن أن طالبـــات المجموعـ ــاهيم الوراثـ المفـ

ــة التـــي تـــم   . اكتســـبنها بشـــكل صـــحيح  ــة التصـــورات البديلـ ومـــن أمثلـ
ــرمية      ــة الحضـ ــادة، ودراسـ ــاحثين ومعلمـــات المـ ــن قبـــل البـ ــرها مـ حصـ

 :ما يلي) 2011(

 ادة عدم القدرة على التمييز بين السيادة غير التامة والسي
 .المشتركة، والصفة المرتبطة بالجنس والمتأثرة بالجنس

  إن صفة الطول في اإلنسان تتبع السيادة المندلية، فإما أن
 .يكون اإلنسان طويًال أو قصيرًا

 وجود تصورات بديلة في فصائل الدم.  
  ،عدم القدرة على التمييز بين الطرز المظهرية والطرز الجينية

  .الكروموسوم والجين وبين الجين واألليل، وبين
 صعوبة في تحليل سجالت النسب، ومربع بينت.  
 صعوبة في تحديد موقع الكروموسومات الجنسية.  
  صعوبة في تحديد الحالة الصحية لألبناء في حالة كان األب

  .سالب العامل الرايزيسي واألم موجبة العامل الرايزيسي
 احتواء الحيوان المنوي على الكروموسوم الجنسي فقط. 

 يتم توارث الصفات معا. 

 يتحدد الجنس في الحمار والحصان بعدد الكروموسومات. 

 يتركب الكروموسوم من البروتينات. 

 الجين أحد المكونات التي تدخل في تركيب الكروموسوم. 

 يتركب الكروموسوم من DNA وRNA. 

  مجموعات فوسفات 3النيوكليوتيدة الواحدة تحتوي على. 

 من قطعة أي DNA عن النظر بغض وراثية اتصف تحمل 
 .الشفرات

ــدليل الــذي       ــدليل الــذي أعــّده الباحثــان عــن ال هــذا ويختلــف ال
أعّدتـــه وزارة التربيـــة والتعلـــيم فـــي أن األول تـــم صـــياغته فـــي ضـــوء   

، بحيــــث تســــتطيع المعلمــــة   حــــل المشــــكالت بــــاألقران   اســــتراتيجية
ــة  ــة  (المتعاون اســتخدامه فــي تــدريس   ) التــي تطبــق المعالجــة التجريبي

المجموعة التجريبية، أما المـادة أو المحتـوى العلمـي فهـو واحـد فـي       

ــدليلين  ــة     . كـــال الـ ــكلة معروضـ ــل مشـ ــل لكـ ــة عمـ ــداد ورقـ ــم إعـ ــا تـ كمـ
: وقد مر إعـداد هـذا الـدليل بالعديـد مـن الخطـوات منهـا       .  للطالبات

 )(Jensen & Finley, 1996االطـالع علـى دراسـة جينسـن وفينلـي      
، وكذلك البحث فـي الكتـب   باألقران حل المشكالتفي مجال استخدام 

والموسوعات العلمية والمواقع العلمية في شـبكة المعلومـات الدوليـة؛    
ــدة     ــلوب والوحـ ــي تضـــمين مشـــكالت تناســـب األسـ ــا فـ ــتفادة منهـ لالسـ

ولطلبة الصف الثاني عشـر مـن    ،الدراسية التي تم اختيارها من جانب
ى عشـرة مـن   بعـد االنتهـاء مـن إعـداد الـدليل ُعـرض علـ       و. جانب آخر

ــين     المحكمـــين فـــي منـــاهج وطـــرق تـــدريس العلـــوم، ومـــن المتخصصـ
األكاديميين في المادة العلمية، وعلى عدد من معلمات المـادة، وذلـك   
ــة فــي محتــوى الــدليل،         ــداء آرائهــم ومالحظــاتهم العلميــة والتربوي إلب
وتقديم كل ما من شأنه أن يحسن من الدليل ويرتقي به، ومن ضمن 

ون فـي الرقـي بالـدليل إضـافة جـزء فـي بدايـة الـدليل         ما طلبه المحكمـ 
حـل المشـكالت بـاألقران،     اسـتراتيجية يوضح للمعلـم كيفيـة اسـتخدام    

ــم     ــادات للمعلــ ــن اإلرشــ ــة مــ ــديم مجموعــ ــال   وتقــ ــف الفعــ ــي التوظيــ فــ
  .لالستراتيجية

ــة   . 2 ــاهيم الوراثي ــار اكتســاب المف ــار    :اختب ــم إعــداد اختب ت
ــا    ــين همـ ــين مهمـ ــق غرضـ ــدى ) 1: يحقـ ــرف مـ ــات   تعـ ــاب الطالبـ اكتسـ

حــــل  اســــتراتيجيةتعــــرف أثــــر ) 2للمفــــاهيم الوراثيــــة فــــي الوحــــدة، 
فــي تعــديل التصــورات البديلــة فــي هــذه المفــاهيم المشــكالت بــاألقران 

االختبــار مــن االختبــار الــذي أعدتــه   وقــد أخــذت بعــض بنــود . لــديهن
فــي الكشــف عــن التصــورات البديلــة لــدى طلبــة    ) 2011(الحضــرمية 

الصف الثـاني عشـر فـي مفـاهيم الوراثـة، ثـم إضـافة عـدد مـن األسـئلة           
. مــن البــاحثين بعــد الرجــوع إلــى عــدد مــن األدبيــات فــي هــذا المجــال  
ــا      ــرمية، ونتـ ــار الحضـ ــن اختبـ ــتفادة مـ ــن االسـ ــي مـ ــدف األساسـ ئج والهـ

دراستها هـو تحديـد التصـورات البديلـة لـدى الطلبـة فـي هـذا الصـف          
  .في مجال الوراثة من أجل معالجتها

كانت أسئلة االختبار من نوع االختيار من متعدد ذي الشقين 
(Two-Tier MCQs) الشق األول يطلب من الطالبة اختيار إجابة ،

فسير من من أربع بدائل، وفي الشق الثاني على الطالبة اختيار ت
تكون االختبار . أربعة تفسيرات معطاة له الختياره في الشق األول

مفردة، وقد حدد لكل شق درجة ) 24(في صورته األولية من 
والسبب في اختيار هذا النوع من االختبارات هو تمتعه . واحدة

 Lin, 2004; Tan et(بعدد من المزايا وردت في األدب التربوي 

al., 2002; Treagust, 2006; Wang, 2004 (منها أنها:  

  .تتيح تحديد تبريرات الطلبة لمعتقداتهم −

طريقة ناجحة لتحديد المفاهيم البديلة لدى الطلبة حول  −
  .المفاهيم العلمية

سهلة التطبيق للتعرف على المفاهيم البديلة وتحتاج لوقت أقل  −
  .مقارنة بالمقابالت الفردية
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ي االختبار الواحد، تتيح فرصة مسح عدد كبير من المفاهيم ف −
  .األمر الذي يصعب تحقيقه في المقابالت الفردية

وللتأكد من الصـدق الظـاهري لالختبـار، تـم عرضـه فـي صـورته        
ــادة      ــدريس مـ ــي تـ ــرة فـ ــين ذوي الخبـ ــن المحكمـ ــدد مـ ــى عـ ــة علـ األوليـ
ــاء        ــادة األحيــ ــي مــ ــن معلمــ ــدد مــ ــويم، وعــ ــاس والتقــ ــاء، والقيــ األحيــ

ــين،   ــة محكمـ ــددهم ثمانيـ ــغ عـ ــرفيها بلـ ــداء    ومشـ ــيهم إبـ ــد طلـــب إلـ وقـ
ــة       مالحظــاتهم وآرائهــم فــي صــياغة األســئلة مــن حيــث الســالمة العلمي
واللغوية، ومدى قياس كل مفردة للمفهـوم المحـدد لـه، باإلضـافة إلـى      

بعــد . مــدى مالءمــة مفــردات االختبــار لطالبــات الصــف الثــاني عشــر       
ــار بنــاء علــى مالحظــاتهم،         اســتالم آراء المحكمــين تــم تعــديل االختب

التي كانت من ضمنها توضيح للطالبات بشكل ال يقبـل اللـبس كيفيـة    و
اإلجابة عـن أسـئلة االختبـار، وتوضـيح الصـور والرسـومات المتضـمنة        
فيــه، وإضــافة بعــض الرســومات لــبعض األســئلة، وتعــديل فــي إخــراج      
االختبـــار مـــن حيـــث تنســـيق البـــدائل فـــي كـــل ســـؤال بشـــقيه األول         

  . والثاني

ن ثباته، فقد تم عن طريق ثبات االتسـاق  أما بالنسبة للتحقق م
ــا        ــل ألفـ ــغ معامـ ــذي بلـ ــا، الـ ــاخ ألفـ ــة كرونبـ ــتخدام معادلـ ــداخلي باسـ الـ

ــه ) الثبــات( ــة ألغــراض الدراســة،    )0.85(ل ، وتعــد هــذه القيمــة مقبول
ــز لكــل ســؤال مــن أســئلة    الصــعوبة وكمــا تــم حســاب معــامالت    التميي

، )0.80-0.55(االختبــــار، وقــــد تراوحــــت معــــامالت الصــــعوبة بــــين  
  .)0.80-0.35(معامالت التمييز بين و

  طريقة تدريس المجموعتين

حــل  اســتراتيجيةتــم تــدريس المجموعــة التجريبيــة باســتخدام     
، حيــث تّتبــع المعلمــة الخطــوات المحــددة لهــا فــي   المشــكالت بــاألقران

دليــل المعلــم المعــد مــن قبــل البــاحثين والمتضــمنة فــي كيفيــة تطبيــق   
ــات  االســتراتيجية، وقــد كانــت   ــّذيالطالب ــة   نف نها فــي مجموعــات تعاوني

وكانـت المعلمـة تقـدم    . صغيرة، كل مجموعة مكونة مـن طـالبتين فقـط   
المشكلة العلمية للطالبات، ثم تفّكر كل طالبة بشكل منفرد في الحـل،  
بعدها تناقش الحل المقترح مع زميلة لهـا، ثـم تعرضـان الحـل المتفـق      

وبعد أخذ الحلـول مـن   . الصف عليه بينهما على المعلمة وباقي أفراد
جميع أفراد الصف، تقوم المعلمة بتوضـيح الحـل الصـحيح مسـتخدمة     

أمـا جوانـب   . في كثيـر مـن األحيـان بعـض بـرامج المحاكـاة الحاسـوبية       
الدرس التي ال تندرج أو ال تغطى في الجـزء الـذي يـتم التعـرض إليـه      

مــــة حــــل المشــــكالت بــــاألقران، فتقــــوم المعل اســــتراتيجيةباســــتخدام 
  .بشرحه وتوضيحه للطالبات

ــتخدام      ــتم تدريســـهن باسـ ــابطة فـ ــة الضـ ــا طالبـــات المجموعـ أمـ
الطريقة السائدة والمتعارف عليها فـي التـدريس، والتـي تتضـمن قيـام      
معلمـة المــادة بشــرح الــدرس، وتوضـيح المفــاهيم الوراثيــة، ثــم تطلــب   
مــن الطالبــات فــي بعــض األحيــان عمــل نقــاش جمــاعي لــبعض القضــايا 

اثية، أو تقدم لهن المسألة الوراثية بشكل فردي، مـع تـدعيم ذلـك    الور
ببــرامج المحاكــاة الحاســوبية، وهــي نفســها التــي كانــت تقــدم لطالبــات    

  .المجموعة التجريبية

  منهج الدراسة والتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة

تــم اســتخدام المــنهج شــبه التجريبــي فــي هــذه الدراســة، حيــث      
ى مجمــــوعتين ضـــابطة درســــت بالطريقــــة  قســـمت عينــــة الدراســـة إلــــ  

ــتخدام    ــت باسـ ــة درسـ ــائدة وتجريبيـ ــتراتيجيةالسـ ــكالت   اسـ ــل المشـ حـ
، وتــم تطبيــق اختبــار اكتســاب المفــاهيم بعــد انتهــاء تطبيــق     بــاألقران

أما بالنسبة للتكافؤ بين المجموعتين قبل تطبيـق  . المعالجة التجريبية
البـات فـي مـادة    المعالجة، فقـد تـم حسـابه باالعتمـاد علـى درجـات الط      

نتــائج ) 1(العلــوم فــي الفصــل األول مــن الدراســة، ويوضــح الجــدول    
التحقق من التكـافؤ بـين مجمـوعتي الدراسـة قبـل البـدء فـي المعالجـة         

  .التجريبية

" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : 1جدول 
  العلومدة للعينيتين المستقلتين في التحصيل السابق للطالبات في ما

المتوسط  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  "ت"

درجة 
  الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  0.468  155  0.728  12.7  81.3 التجريبية
  12.1  79.9 الضابطة

  درجة  100= الدرجة الكلية في االختبار 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية  ) 1(يتضح من الجدول 
ت الحســــابية للمجموعــــة التجريبيــــة والمتوســــطات    بــــين المتوســــطا 

الحسابية للمجموعة الضابطة في التحصيل القبلي للطالبـات فـي مـادة    
ــول    ــالي يمكــن الق ــاء، وبالت ــة   : األحي ــات المجمــوعتين التجريبي إن طالب

  .قبل البدء في تطبيق المعالجة التجريبية نوالضابطة متكافئتا

  نتائج الدراسة ومناقشتها

مـا أثـر التـدريس    "يـنص علـى   سؤال الدراسة الذي لإلجابة عن 
حــل المشــكالت بــاألقران فــي اكتســاب طالبــات   اســتراتيجيةباســتخدام 

تــم تطبيــق " الصــف الثــاني عشــر بســلطنة عمــان للمفــاهيم الوراثيــة؟   
ــة    ــاهيم الوراثي ــار اكتســاب المف ــاء مباشــرة مــن     اختب ــديًا بعــد االنته بع

مجمـوعتي الدراسـة،    تدريس الدروس المحـددة لغـرض الدراسـة علـى    
ــائج     ــة لنتـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــاب المتوســـطات الحسـ ــم حسـ وتـ

  ).2(الطالبات في المجموعتين كما هو موضح في الجدول 

" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : 2جدول 
  للعينيتين المستقلتين في اكتساب المفاهيم الوراثية بين مجموعتي الدراسة 

المتوسط   العدد المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
  "ت"

درجة 
  الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  0.001  155  8.24  7.02  23.8  80  التجريبية
  5.41  15.8  75  الضابطة

  46= الدرجة الكلية لالختبار 

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين      ) 2(يتضـــح مـــن الجـــدول   
ــتوى   ــد مســ ــوعتين عنــ ــة  متوســــطات المجمــ ــي ) α=0.05(الداللــ فــ

اختبــار اكتســاب المفــاهيم الوراثيــة لصــالح المجموعــة التجريبيــة التــي   
درســت باســتخدام اســتراتيجية حــل المشــكالت بــاألقران، وبالتــالي تــّم  
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رفــض الفــرض الصــفري وقبــول الفــرض البــديل الموجــه بالنســبة إلــى      
ولتحديــد حجــم األثــر الســتخدام أثــر التــدريس باســتخدام     . االختبــار

حل المشكالت باألقران للمجموعة التجريبية فـي اكتسـاب    استراتيجية
طالبــات هــذه المجموعــة للمفــاهيم الوراثيــة، تــم حســابه عــن طريــق         

  ).3(، كما هو مبين بالجدول )2(إيجاد مربع ايتا 

ومقدار حجم األثر الستخدام حل المشكالت  )2(قيمة : 3جدول 
  لدى طالبات المجموعة التجريبية باألقران في اكتساب المفاهيم الوراثية

المتغير  
  المستقل

مقدار حجم 2قيمة  المتغير التابع
  األثر

استخدام التدريس 
باستخدام حل 

  المشكالت

اكتساب 
المفاهيم 
  الوراثية

 مرتفعة 0.30

أثـر التـدريس   أن حجم األثر السـتخدام  ) 3(يتضح من الجدول 
اب طالبـات المجموعـة   في اكتسـ حل المشكالت  استراتيجيةباستخدام 

مــن التبــاين  %) 30(التجريبيــة المفــاهيم الوراثيــة كــان مرتفعــًا؛ ألن     
يرجـــع إلـــى أثـــر  ) اكتســـاب المفـــاهيم الوراثيـــة (الكلـــي للمتغيـــر التـــابع  
ــتقل   ــر المســـ ــتخدام (المتغيـــ ــدريس باســـ ــر التـــ ــتراتيجية أثـــ حـــــل  اســـ

، وهذه النسبة هي أعلى مـن النسـبة التـي حـددها     )باألقران المشكالت
ــ ــوعالم   كـ ــي أبـ ــذكور فـ ــي )84:2006(وهين المـ ــأكثر 0.15(، وهـ ) فـ

  . العتبار حجم أثر المتغير المستقل على المتغير التابع مرتفعًا

ويمكن تفسير ذلك بأن اسـتراتيجية التـدريس بـاألقران سـاعدت     
الطالبات في اكتسـاب المفـاهيم الوراثيـة بشـكل جيـد مقارنـة بالطريقـة        

ويتميــز . لمــة فــي المجموعــة الضــابطة الســائدة التــي اســتخدمتها المع
أسلوب حل المشكالت باألقران بـأن الطالـب يبـدأ فـي التفكيـر بمفـرده       
أوًال في حل المشكلة أو السؤال المعطـى لـه، وهـذا يتوافـق مـع مبـدأ       
ــة مـــن حيـــث إن     ــة البنائيـ الـــتعلم ذي المعنـــى الـــذي تنـــادي بـــه النظريـ

ــه     ــة بنفسـ ــي المعرفـ ــد أن يبنـ ــب البـ ــي و(الطالـ ــونس،  الخليلـ ــدر ويـ حيـ
بعد ذلك يبدأ في التفاعل مع قرينه ومناقشة ما توصل إليه ). 1996

من حل، وكـذلك مـا توصـل إليـه قرينـه مـن حـل، وهـذا مـا يوصـي بـه            
مـن أن المعرفـة القبليـة والمعتقـدات      (Scharmann, 1993)شـارمان  

ــديلها مــن         ــالي تع ــب يمكــن تحــديها وبالت ــا الطال ــي يمتلكه الســابقة الت
ــة  خــالل المنا ــين الطلب ــالرغم مــن أن الطالــب قــد   . قشــات الصــفية ب وب

يواجه بعض الصـعوبات فـي البدايـة عنـدما يـتم تحـدي أفكـاره، إال أن        
عمليــة الــتعلم تصــبح أكثــر وضــوحًا ورســوخًا وتتبلــور األفكــار بشــكل   

كمــا أن المناقشــة مــع الزميــل تولــد لــدى الطالــب دافًعــا داخلًيــا . جيــد
ألمـــر الـــذي يســـاعد علـــى اكتســـاب نحـــو إنجـــاز أفضـــل فـــي المـــادة، ا

المفــــاهيم بشــــكل أفضــــل، والتقليــــل مــــن تكــــون التصــــورات البديلــــة  
(Favero et al., 2007) .      ،كما أنها تقلـل مـن األعتمـاد علـى المعلـم

والقلق الذي قـد ينـتج لـدى الطالـب مـن عـدم فهمـه للحـل المقـدم لـه           
سـلوب  من قبل المعلم، ناهيك عن الجوانب اإليجابية األخـرى لهـذا األ  

 & Gyanani)مثــل تنميــة مهــارات االتصــال والمناقشــة والتفســير   

Pahuja, 1995).        ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة أيضــًا مــن منظــور
نظرية معالجة المعلومات، حيـث إن وجـود شخصـين يعمـالن معـًا مـن       
أجـــل حـــل مشـــكلة معينـــة، يعنـــي اســـتخدام ذاكـــرتين اثنتـــين يعالجـــان  

ــة الواحــدة، وهــذا بطبيعــ    ــي المعالجــة     المعلوم ــة ف ــر فاعلي ة الحــال أكث
 ,Johnstone)وحـــل المشـــكلة مقارنـــة بقيـــام الفـــرد الواحـــد بـــذلك  

وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج الدراســة التــي توصــل   . (1997
ــا  ــي  إليه ــة   )(Jensen & Finley, 1996جينســن وفينل ــي فاعلي ف

أســـلوب حـــل المشـــكالت بـــاألقران فـــي اكتســـاب المفـــاهيم الخاصـــة        
  .ع التطوربموضو

أمــا العوامــل التــي تســاعد علــى عــدم اكتســاب الطلبــة للمفــاهيم   
ــا      ــي الحســبان منه ــدة ويجــب أخــذها ف ــة فعدي عــدم اســتخدام  : العلمي

 Banet)المعلم ألساليب وطرائـق واسـتراتيجيات التـدريس المناسـبة     

& Ayuso, 2000) وكذلك أن الشرح غير الواضح وغير الكافي من ،
ســاعد علــى عــدم اكتســاب الطلبــة المفــاهيم   قبــل المعلــم عامــل أخــر ي 

ــة  ــار    (Haambokoma, 2000)الوراثي ــذا ينصــح بضــرورة اختي ، ول
المعلـــم لطريقـــة التـــدريس المناســـبة مـــن جانـــب، وضـــرورة أن يكـــون    
شرحه لتلك المفاهيم واضحًا وجليًا للطلبة، وأن ال يسرع فـي شـرحه   

ام معينـات  من جانب آخر، باالضافة إلى ذلك فإنه علـى المعلـم اسـتخد   
التدريس المناسبة مثـل اسـتخدام النمـاذج الماديـة وبـرامج الحاسـوب       

  ). 2009أمبوسعيدي والبلوشي، (المختلفة 

ما أثر التدريس باستخدام : ولإلجابة عن السؤال الثاني
حل المشكالت باألقران في تعديل التصورات البدلية في  استراتيجية

تم  ثاني عشر بسلطنة عمان؟المفاهيم الوراثية لدى طالبات الصف ال
تحديد النسبة المئوية الستجابات الطلبة لكل بديل من بدائل كل 

وقد تم . من شقي كل سؤال من األسئلة التي وضعها الباحثان شق
إعتماد حصول أي مشتت من المشتتات في االختبار على أنه تصور 

فما فوق من استجابات الطالبات، % 20بديل إذا حصل على نسبة 
ذه النسبة هي ما اشارت اليه بعض الدراسات السابقة مثل وه

(Dhindsa and Treagust, 2009; Al-Balushi et al., 2012) .
وقد تم التعامل مع السؤال الواحد كوحدة واحدة، وليس كل جزء 
أو شق على حده في عملية التحليل، واستخراج التصورات البديلة، 

فمثال قد تكون إجابة . حيث إن الشقين يكمالن بعضهما البعض
الطالبة للشق األول من السؤال صحيحة لكن التفسير الذي اختارته 
غير صحيح، فهذا معناه وجود تصور بديل في التفسير، وأحيانًا 
تجد أن اإلختيار في الشق األول غير صحيح لكن التفسير المقدم له 

ية النسبة المئو) 4(ويوضح الجدول  .في الشق الثاني صحيح وهكذا
ألداء كلٍّ من المجموعتين؛ التجريبية والضابطة للبدائل المشتتة 

فما فوق من % 20التي حصلت على ) دون اإلجابة الصحيحة(
  .اختيارات الطالبات، والتي اعتبرت أنها تصورات بديلة
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  رات البديلة في المفاهيم الوراثيةالنسبة المئوية الختيارات كلٍّ من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على التصو: 4جدول 
المفهوم   رقم السؤال

  الرئيس
نسبة اختيار المجموعة   التصور البديل

  (%)الضابطة 
نسبة اختيار المجموعة 

  (%)التجريبية 
  Y 53%  16%يميز األمشاج الذكرية كروموسوم   الكروموسوم 1
السيادة  3

  والتنحي
 فإن هجين السائدة الصفة حملي وآخر متنحية صفة يحمل شخص التزاوج بين عند

 من المتنحية الصفة يحملون%) 50( و السائدة الصفة يحملون من األبناء%) 50(
  األبناء  مجموع

77.7%  8.6%  

قد يكون الذكر حامًال لجين الصفة المرتبطة بالجنس وال تظهر عليه األعراض إنما   الجين 5
  . يورثها ألبنائه وبناته

41.3%  16.6%  

 توجد تل األليل نفس الموقع على كروماتيدين متطابقين للكروموسوم الواحد أو يح  األليل 7
  الخلية كروموسومات جميع على الموقع نفس في األليالت

24%  8%  

  %9.2  %22.7  يتحكم فيها مجموعة من األليالت) الوراثة الكمية(التدرج في الصفة   األليل 8
السيادة 
  والتنحي

تبع السيادة المندلية، فإما أن يكون االنسان طويًال أو إن صفة الطول في اإلنسان ت
  قصيرًا

30.7%  10.4%  

  %8.0  %22.7 له المتبرع دم في الموجودة األنتيجينات مضادات على يحتوي أن يجب المتبرع دم إن  الدم 9

السيادة  10
  والتنحي

  %2.5  %70.7  المشتركة السيادة تتبع الفاكهة ذبابة في العيون لون صفة

  %6.1  %26.7  الفرد على القصيرة األرجل جينات اجتماع يؤثر ال  الجين 12

السيادة  13
  والتنحي

 وجود عدم على يدل األحمر الشعر ظهور نسبة مع األبيض الشعر ظهور نسبة تساوي
   اللونين ألحد سيادة

62.7%  22.7%  

العامل / الدم 14
  الريزيسي

 في مضادة أجسام تكوين إلى يؤدي والطفل األم بين الريزيسي العامل اختالف مجرد
 الذين يأتون واألطفال الطفل هذا تقتل الريزيسي العامل في األم عن مختلفة األم دم

  .الدم فقر لهم تسبب أو بعده

50.7%  16.6%  

  %24.5  %29.3  النوع لنفس والحمار ينتمي الحصان  الكروموسوم 15
 من أكبر كروموسومات عدد يمتلك ألمشاجا من نوعين اتحاد من الناتج الفرد أن   الكروموسوم

  منها نتج التي الحية الكائنات نوعي أحد
22.7%  22.7%  

  DNA   25.3%  7.4%يتركب الكروموسوم من   الكروموسوم 16

DNA  13.5  %42.7  يتركب الكروموسوم من البروتينات%  
  %12.9  %24 الوراثية الصفات تحديد مهمتها كانت أيًا أو إفرازية أو  تركيبية مادة عن عبارة الجين  الجين 17

DNA  من قطعة أي DNA  20.9  %33.3  الشفرات عن النظر بغض وراثية صفات تحمل%  
DNA  ال شريط من قطعة أي DNA  القواعد تتابع عن النظر بغض جيًنا تسمى 

  .الشفرات وعن النيتروجينية
26.7%  6.7%  

  %16.6  %44  لكروموسوم الجين أحد المكونات التي تدخل في تركيب ا  الجين
18 DNA  14.1  %24  الوقف شفرة ماعدا فوسفات مجموعة بها شفرة كل إن%  

DNA 8.0  %20 الوقف شفرة فيها بما فوسفات مجموعة بها شفرة كل إن%  
19 /DNA 

RNA  
أن األول يتم في النواة والثاني في  m-RNAونسخ   DNAالفرق بين تضاعف ال 

   السيتوبالزم 
30.7%  8.0%  

20 DNA/RNA في النيتروجينية القواعد DNA في والقواعد مزدوجة RNA  17.2  %40  مفردة%  
DNA/RNA في القواعد DNA في بينما مفردة أو مزدوجة تكون قد RNA 9.8  %20  .فقط مفردة%  

22 DNA  5.5  %22.7 أميني حمض إلى تترجم نيوكليوتيدة كل%  
DNA  36.3  %33.3  .للوقف نيوكليوتيدات 3 مضروبة في أميني حمض إلى تترجم نيوكليوتيدة كل%  

23 DNA  3.7  %20  زوج كلمة إهمال مع نيتروجينية قواعد 3 من تتكون نيوكليوتيدة كل%  

ال تعتبــر تصــوًرا بــديًال حســب المحــك المعتمــد، وهــذا يظهــر جليــا فــي % 20عنــدما تكــون نســبة أداء الطالبـات فــي البــدائل المشــتتة أقــل مــن   :مالحظــة
  .موعة التجريبيةالمج
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أن نســــبة التصــــورات البديلــــة لــــدى ) 4(يظهــــر مــــن الجــــدول 
طالبات المجموعة الضـابطة التـي درسـت بالطريقـة السـائدة أعلـى مـن        
نســبتها لــدى طالبــات المجموعـــة التجريبيــة التــي درســت باســـتخدام       
استراتيجية حل المشكالت باألقران، وكأمثلـة علـى ذلـك، يالحـظ مـثًال      

 عنــد"مــن أفــراد عينــة المجموعــة الضــابطة قــالوا بــأن        %77.7أن 
 السـائدة  الصـفة  يحمـل  وآخر متنحية صفة يحمل بين شخص التزاوج
% 50و الســــائدة الصــــفة يحملــــون مــــن األبنــــاء% 50 فــــإن هجــــين

ــة  " األبنــاء مجمــوع مــن المتنحيــة الصــفة يحملــون مقارنــة بنســبة طلب
%  42.7أن  كــذلك يالحــظ%. 8.6المجموعــة التجريبيــة التــي بلغــت 

الكروموسـوم يتركـب مـن    "من طالبات المجموعة الضـابطة ذكـرن بـأن    
ــات ـــ  " البروتين ــة ب ــة   % 13.5مقارن ــات المجموعــة التجريبي . مــن طالب

أنه وبشكل عـام نسـبة التصـورات البديلـة عنـد طالبـات        يالحظوهكذا 
المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة السائدة أو المعتادة أعلـى  

ت المجموعـــة التجريبيـــة الالتـــي درســـن باســـتراتيجية حـــل   مـــن طالبـــا
فـيالحظ مـثًال   . المشكالت بـاألقران، مـع وجـود اسـتثناءات قليلـة جـداً      

ــأن    % 36.6أن  ــرن بــ ــة ذكــ ــة التجريبيــ ــات المجموعــ ــن طالبــ ــل"مــ  كــ
 نيوكليوتيـدات  3 مضـروبة فـي   أمينـي  حمـض  إلـى  تتـرجم  نيوكليوتيدة

ضابطة الالتـي كانـت نسـبة    مقارنة بنسبة طالبات المجموعة ال" للوقف
  %. 33.3أدائهن أو استجابتهن لهذا التصور 

ــأن اســتراتيجية حــل المشــكالت        ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة ب
بــاألقران لهــا قــدرة جيــدة فــي تعــديل التصــورات البديلــة كونهــا تعمــل 
على تحدي االعتقادات السابقة عنـد الطلبـة عـن المفهـوم العلمـي مـن       

. ين الطالب مـع زميلـه وبعـد ذلـك مـع المعلـم      خالل النقاش الذي يتم ب
وفي هذه االسـتراتيجية يـتم تـوفير خبـرات مناسـبة للطالـب لكـي يقـوم         
عقله ببناء المعرفـة ذاتيـًا، وربـط المعرفـة السـابقة بالمعرفـة الجديـدة،        
ــة       ــل المعرفــ ــيس نقــ ــرات ولــ ــك الخبــ ــوفير تلــ ــو تــ ــم هــ وأن دور المعلــ

  ). 2009الخريسات، (

ــيس مــن الســهولة      إن تعــديل التصــورات ا  ــة ل ــدى الطلب ــة ل لبديل
ــم         ــة مــن قبــل المعل ــأتي مــن خــالل تلقــين المعرفــة العلمي بمكــان وال ي
ــدريس المناســـبة        ــتراتيجيات التـ ــف اسـ ــالل توظيـ ــن خـ ــل مـ ــه، بـ لطلبتـ

ذلــك أن كثيــرًا مــن  ). 2003زيتــون، (والمبنيــة علــى النظريــة البنائيــة  
ــراد يقبلــون بســهولة األفكــار التــي تؤيــد وجهــة نظــر      ــدما األف هم، وعن

يوجد تناقض بين أفكـارهم وأفكـار أخـرى فـإنهم يبررونهـا بأنهـا حالـة        
شـــاذة وقـــد يســـتعينون بمواقـــف أخـــرى بـــدًال مـــن التخلـــي عـــن تلـــك  

ومــن هــذا ). 2008؛ الناشــري، 2011الحضــرمية، (األفكــار بســهولة 
ــديل      ــا تعـ ــة فـــي التـــدريس لـــن يمكنهـ ــإن الطـــرق التقليديـ المنطلـــق، فـ

ن الطالب بحاجة إلى شي يقنعه بتغيير مـا يحملـه   التصورات البديلة أل
 ,Fisher & Moody)من تصورات ومعتقدات عن المفاهيم السابقة 

ــًا بـــــالطرق واألســـــاليب   (2000 ، وهـــــذا االقنـــــاع لـــــيس ممكنـــــًا دائمـــ
  .التدريسية التقليدية

 

 

  توصيات الدراسة ومقترحاتها

  :في ضوء نتائج الدراسة، فإنها توصي ما يلي 

   تدريبيـــة وورش عمــل لمعلمـــي مــادة األحيـــاء فـــي   عقــد دورات
أثناء الخدمة لتعريفهم وتـدريبهم علـى كيفيـة تنفيـذ اسـتراتيجية      
حــــل المشــــكالت بــــاألقران داخــــل غرفــــة الصــــف مــــن اكســــاب   

 .المفاهيم الوراثية، تعديل التصورات البديلة

   تضمين موضوع استراتيجية حل المشكالت باألقران من ضـمن
  .العلوم في برامج إعداد المعلممقررات طرائق تدريس 

      تضــمين أدلــة منــاهج األحيــاء للتعلــيم مــا بعــد األساســي بعــض
الخطــــط الدراســــية المبنيــــة علــــى اســــتخدام اســــتراتيجية حــــل   

 .المشكالت باألقران

  :كما تقترح القيام بمجموعة من الدراسات منها

  دراســة أثــر اســتراتيجية حــل المشــكالت بــاألقران علــى متغيــرات
ــة  ــداعي،     أخــــرى مهمــ ــالتفكير اإلبــ ــاء كــ ــادة األحيــ ــم مــ ــي تعلــ فــ

ــة، واكتســـاب    ــة، واالتجـــاه نحـــو علـــم الوراثـ واالتجاهـــات العلميـ
 .مهارات حل المشكالت

 حــل المشــكالت بــاألقران دراســة تقــارن بــين فاعليــة اســتراتيجية 
ــاهيم أو التشــبيهات أو دورة      وأســاليب أخــرى مثــل خــرائط المف

فـي مـادة األحيـاء وخاصـة     التعلم فـي تعـديل التصـورات البديلـة     
  .في موضوعات علم الوراثة
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