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 املستخلص

في تدريس  PEOEهدفت الدراسة الكشف عن فاعلية استراتيجية وايت وجونستون 
مادة األحياء على تنمية المفاهيم البيولوجية والفضول العلمي لدى طالب المرحلة الثانوية 

طالبًا من ( 06)وتكونت عينة الدراسة من . ذوي أنماط التعلم المختلفة في مدينة الطائف
طالب الصف األول الثانوي، تم اختيارهم وتوزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين، ضابطة درست 

ادة األحياء باستخدام الطريقة االعتيادية، وتجريبية درست المادة نفسها باستخدام م
اختبار المفاهيم : ، واستخدمت ثالث أدوات هي(PEOE)استراتيجية وايت وجونستون 

، بعد التأكد من صدقها (VARK)البيولوجية، ومقياس الفضول العلمي، ومقياس أنماط التعلم 
 .وثباتها

بين  (α ≤ 0.05)عند مستوى  جود فروق ذات داللة إحصائيةأظهرت النتائج و 
اختبار المفاهيم )درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على أداتي الدراسة  متوسطي

، وهذا الفرق لصالح طالب المجموعة التجريبية الذين (البيولوجية، ومقياس الفضول العلمي
، وبحجم أثر مرتفع، وعدم وجود أثر (PEOE) درسوا باستخدام استراتيجية وايت وجونستون

 .يعزى للتفاعل بين استراتيجية التدريس ونمط التعلم في أدائهم على أداتي الدراسة
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت بمجموعة من التوصيات أهمها، تبني استراتيجية 

(PEOE)ادامه، وتدريب معلمي العلوم بشكل عام ومعلمي األحياء بشكل خاص على استخ 
وكذلك إعادة تنظيم محتوى كتب العلوم وصياغتها بما يتناسب مع . في العملية التدريسية

، وأخيرًا تبني الفضول العلمي كأهداف تدريسية في المرحلة الثانوية (PEOE)استراتيجية 
 .وتنظيم المحتوى في ضوئه

المفاهيم تنمية  –(PEOE)استراتيجية وايت وجونستون : الكلمات المفتاحية
 .أنماط التعلم -الفضول العلمي -البيولوجية
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The effectiveness of White and Gunstone strategy (PEOE) in 

teaching biology on developing biological concepts and scientific 

curiosity of secondary stage students with different learning styles 
Dr. Adi Kareem Alkhaldi 

Taif University 
 

Abstract 

The study aimed at exploring the effectiveness of White and Gunstone 

strategy (PEOE) in teaching biology on developing biological concepts and 

scientific curiosity of secondary stage students with different learning styles in 

Taif city. The study sample consisted of (60) first grade secondary stage 

students who were randomly selected and divided into two groups: a control 

group which studied biology using the usual method, and an experimental 

group which studied the same content using the strategy of White and 

Gunstone (PEOE). Three tools were implemented after verifying their validity 

and reliability: a test for biological concepts, the scientific curiosity scale and 

the Learning Patterns Scale (VARK). 

The results showed that there were statistically significant differences at 

(α ≤ 0.05) between the mean scores of the experimental and control groups in 

both biological concept test and scientific curiosity scale in favor of the 

experimental group students who studied using the strategy of White and 

Gunstone (PEOE) with a high impact size,  whereas there were no statistically 

significant differences due to  the interaction between teaching strategy and 

learning style in their performance on the two study tools.  

In the light of the results of the study, a number of recommendations 

were set including the adoption of (PEOE) strategy, training science teachers in 

general and biology teachers in particular to use (PEOE) in teaching, 

reorganizing the content of science textbooks and formulating them in line with 

(PEOE) strategy, and finally the adoption of scientific curiosity as teaching 

objectives in the secondary stage and organizing the content accordingly. 

Keywords: White & Gunstone Strategy (PEOE), biological concept 

development, scientific curiosity, learning styles. 
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 مقدمة

مناهج العلوم بشكل عام ومناهج األحياء بشكل خاص مناهج مهمة وضرورية ُتعد 
وتسهم اسهامًا كبيرًا في تنشأة الجيل ليكون مالكًا لمهارات التفكير العملي السليم، وليكون 

دين اللعصر الذي يعيش فيه وما فيه من تطورات علمية وتقنية في شتى مي مستوعبًا ومدركاً 
الحياة، كما أن هذه المناهج تركز على اكساب هذا الجيل المعرفة العلمية والمهارات الحياتية 

بتبني مشروع تطوير مناهج  في المملكة العربية السعودية المختلفة، ولهذا قامت وزارة التعليم
 Mc)سلسلة ماجروهيل )العلوم بعد أن تم ترجمتها لسلسلة من كتب دراسية عالمية للعلوم 

Craw- Hill واهتمت عند إعدادها إلى التركيز على جعل الدور الرئيس في العملية ،
 .على االشراف والتوجيهدوره وليس المعلم الذي ارتكز  ،التعليمة التعلمية للطالب

وحيث إن أهداف العلوم بشكل عام واالحياء بشكل خاص تقوم على المفاهيم العلمية 
رم المعرفة هالزاوية في العملية التعليمية، وأساسًا لعناصر  تعتبر حجرالتي ، (البيولوجية)

الطالب مساعدة العلمية المتمثلة في التعميمات والقوانين والنظريات، ولما لها من دور في 
ودورها في زيادة دافعية التعلم والمشاركة الفعالة في اكتساب المعرفة فهم بيئته،  ىعل

هذا الطالب بأفضل كان البد من االهتمام بها وتنميتها لدى والمهارات واالتجاهات المختلفة 
 (.7602زيتون، )االستراتيجيات التدريسية 

لتعليم في المملكة إال أنه وعلى الرغم من تطور المناهج والجهود المبذولة من وزارة ا
في مواد  ةالعلميتنمية المفاهيم في  ما زالت النتائج تشير إلى وجود ضعف عام لدى الطالب

؛ 7608أبو عيش، )العلوم المختلفة وخاصة مادة األحياء، وذلك في معظم المراحل التعليمية 
 (.7603عابد والدوالت،  ؛7603،الحربي

تدريسية ال ، لعل من أبرزها استخدام استراتيجيات عدة ألسبابهذا الضعف وقد يرجع 
تعليمية تقليدية بعيدة عن وسائل واستخدام ، التعليمفي تعطي الطالب دوره المناسب 

المعرفة حفظ إلى التركيز على  وغيرها باإلضافةاآللي ، مثل الحاسب مستحدثات التكنولوجيا
دراكها آلي دون فهمها بشكل  ه تفكير اتجاهات الطالب ودافعيته و ة ، ودون إثار مناسببشكل وا 
 (. 7603عابد والدوالت، )المعرفة لتلك التطبيق العملي ربط التعلم ب، ودون العلمي
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لمفاهيم البيولوجية أثناء تعلم األحياء من الطالب لوعلى الرغم من أن اكتساب 
اتجاهات وميول اكتساب األهداف المهمة، إال أن هناك أهدافًا أخرى ال تقل عن ذلك، مثل 

ضرورة االهتمام  واألبحاث إلى كثير من الدراسات تفقد أشار ، علمية كالفضول العلمي
تحقيق أهداف تدريس ، لما له من أهمية في اكتساب المعرفة العلمية و بالفضول العلمي
 (7602زيتون، ) األحياء بشكل عام

بشكل  مالتدريسي للعلو  عأن الواق للطالب، إال الفضول العلميوبالرغم من أهمية تنمية 
رفة العلمية وتزويده الطالب المعويركز إعطاء بالمملكة ما زال يهتم عام واألحياء بشكل خاص 

أو جذب هذا الطالب ووجدانه وفضوله الكتشاف تلك  بها مع إهمال طرق الحصول عليها
الطالب في مراحل  امتالك، حيث إن المتتبع لكثير من الدراسات التي تمت حول مدى المعرفة

 Demirel) الطالبلدى هؤالء لمستواه وضعف ُيالحظ تدٍن التعليم المختلفة للفضول العلمي 

& Coşkun, 2009;Ting & Siew, 2014; Weible & Zimmerman, 2016). 

البحث عن استراتيجيات تدريسية فعالة، وا للضعف حاو بعد أن الحظ التربويون هذا او 
من هذه لدى الطالب، و  تنمية المفاهيم البيولوجية والفضول العلميُيمكن أن تسهم في 

إحدى  عد، التي ت"تنبأ، فسر، الحظ، فسر" PEOEنوجونستووايت استراتيجية االستراتيجيات 
، محورًا للعملية التعليمية الطالب جعلتركز على  المنبثقة عن النظرية البنائيةستراتيجيات الا

تتميز بخطوات كما أنها تعلم، وتجعله مشاركًا بصورة ايجابية وفعالة، المسؤولية وتحمله 
على السير في عملية تعلمه وتمكنه من حقق األهداف التربوية منظمة تساعد الطالب 

 Acar ؛7600؛ شبلي،  7600؛ صادق،  7600صباح، ) المعرفية والوجدانية والمهارية

Sesen & Mutlu, 2016;  Furqani, Feranie, & Winarno, 2018  ؛

Suryani & Fadhilah, 2019 .) 

، لما لها من أهمية كبيرة في حث PEOEلقد اهتمت العديد من الدراسات باستراتيجية        
، وهذا ما دلت عليه بعض وممارسة عمليات العلمالطالب على التفكير والتحليل والتفسير، 

 Acar Sesen & Mutlu, 2016 ;Adebayo)منها دراسات أجنبية الدراسات التربوية، 

& Olufunke, 2015; Furqani, et al., 2018; Kibirige, Osodo & Tlala, 

2014; Suryani & Fadhilah, 2019) ، صباح، ؛ 7600صادق، )ومنها دراسات عربية
  .(7600شبلي،  ؛7600
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واالطالع على ، كمشرف تربوي سابقخبرة الباحث من خالل وبناء على ما سبق، و 
ظهر تدني دافعية الطالب في مدارس مدينة الطائف، المرحلة الثانوية في ها واقع تدريس
بينت كثير من الدراسات أن سبب ذلك  كما، يرى كثير منهم صعوبة هذه المادةحيث لدراستها، 

يدور حول استخدم المعلمين الستراتيجيات تدريس تقليدية، جعلت من هؤالء الطالب متلقين 
بيولوجية بصورة جافة ال تسمح لهم بالتفاعل معها بالشكل المفاهيم لضون لتعر يسلبيين، و 

المفاهيم، وكذلك أثر على فضولهم العلمي  لكالمناسب، وهذا بدوره أثر على امتالكهم لت
 .(Weible& Zimmerman, 2016)وأسهم في تدنيه لديهم 

أهميذذة واضذذحة إلعذذادة النظذذر فذذي تذذدريس العلذذوم بشذذكل عذذام وجذذود بهذذذا يمكذذن القذذول و 
ال بذد مذن  ومعالجتهذا لذذلكنسذهم بشذكل مناسذب فذي حذل المشذكلة  يخاص، لكواألحياء بشكل 

استخدام استراتيجيات تدريس لمادة األحياء تقوم على الفلسذفة الحديثذة لتذدريس العلذوم، والتذي 
تجعل المواقف الصفية نشذطة محفذزة ، و التعلمية جعل الطالب محورًا للعملية التعليمةتركز على 
يوجهه ويدفعذه إلذى مزيذد مذن الفهذم واالطذالع الذي الفضول العلمي  نمي لدى الطالبللتعلم، وت

 . وبالتالي تحقق األهداف المنشودة
ومذذن االسذذتراتيجيات التذذي تتفذذق مذذع فلسذذفة تذذدريس العلذذوم الحديثذذة اسذذتراتيجية وايذذت 

والتركيذز علذى  ،وتنويع األنشذطة ،حيث تصميم البيئة التعليمية، وذلك من PEOEوجونستون 
يجابيته في المواقف الفاعلية و  التذي  أهذداف وزارة التعلذيمفذق مذع تتكمذا ، صفيةنشاط الطالب وا 

حذول الطالذب،  التمحذورإلى من التمحور حول المعلم نقل العملية التعليمية التعلمية تركز على 
فاعليتهذا للكشذف عذن فذي هذذه الدراسذة PEOEستراتيجية وايذت وجونسذتون اتم اختيار وبهذا 

لذدى طذالب الصذف في تدريس مادة األحياء على تنمية المفذاهيم البيولوجيذة والفضذول العلمذي 
 .المختلفة أنماط التعلم يالثانوي ذو ول األ 

 مشكلة الدراسة

، مذن فضذولهم العلمذي، وتنميذة البيولوجيذة مالثانويذة للمفذاهيساب طذالب المرحلذة تاكإن 
ول الثذانوي ، وحيذث إن طذالب الصذف األ فذي المرحلذة الثانويذة األهداف الرئيسة لتدريس العلذوم

المفذذاهيم العلميذة بشذذكل عذام والمفذاهيم البيولوجيذذة بشذكل خذذاص،  يعذانون مذن ضذذعف عذام فذي
هذذذه ي معالجذذة االسذذهام فذذ ةالحاليذذ، فقذذد حاولذذت الدراسذذة باإلضذذافة إلذذى تذذدني فضذذولهم العلمذذي

من خالل اسذتخدام اسذتراتيجيات تذدريس تجعذل مذن الطالذب محذورًا للعمليذة التعليميذة،  ةالمشكل
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، (فسذذر-الحذذظ -فسذذر -تنبذذأ) PEOEومذذن هذذذه االسذذتراتيجيات اسذذتراتيجية وايذذت وجونسذذتون 
 :السؤال الرئيس التاليولهذا حاولت الدراسة اإلجابة على 

 متنمية المفاهيفي تدريس مادة األحياء على PEOEستون ما فاعلية استراتيجية وايت وجون"
 "؟لدى طالب الصف األول الثانوي ذوي أنماط التعلم المختلفة يوالفضول العلمالبيولوجية 

 :ةالتالي األسئلةوتفرع من السؤال الرئيس السابق 
 البيولوجية لدى متنمية المفاهي في PEOEما فاعلية استراتيجية وايت وجونستون  -

 ؟مادة األحياءطالب الصف األول الثانوي في 
، PEOEاستراتيجية وايت وجونستون )التدريس  استراتيجيةالتفاعل بين فاعلية ما  -

لدى طالب الصف األول  المفاهيم البيولوجيةتنمية  في، وأنماط التعلم (واالعتيادية
 ؟الثانوي في مادة األحياء

على الفضول العلمي لدى طالب الصف PEOEما فاعلية استراتيجية وايت وجونستون  -
 األول الثانوي؟

، PEOEاستراتيجية وايت وجونستون )ما فاعلية التفاعل بين استراتيجية التدريس  -
 ، وأنماط التعلم على الفضول العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي؟(واالعتيادية

 :فرضيات الدراسة

 :ضوء أسئلة الدراسة، تم صياغة الفرضيات التالية في
 المفاهيم البيولوجية لدى تنمية في (α ≤ 0.05) مستوىفرق ذو داللة احصائية عند  ال يوجد -

استراتيجية ) استراتيجية التدريسيعزى إلى اختالف مادة األحياء  الثانوي فيو  األطالب الصف 
 (.، واالعتياديةPEOEوايت وجونستون 

 المفاهيم البيولوجية لدى تنمية في (α ≤ 0.05) مستوىأثر ذو داللة احصائية عند يوجد ال  -
استراتيجية التدريس يعزى إلى التفاع  بين طالب الصف األو  الثانوي في مادة األحياء 

 .وأنماط التعلم( ، واالعتياديةPEOEاستراتيجية وايت وجونستون )
في الفضو  العلمي لدى  (α ≤ 0.05)ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى  -

استراتيجية وايت )طالب الصف األو  الثانوي يعزى إلى اختالف استراتيجية التدريس 
 (.، واالعتياديةPEOEوجونستون 
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الفضو  العلمي طالب  في (α ≤ 0.05)ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى  -
استراتيجية وايت )الصف األو  الثانوي يعزى إلى التفاع  بين استراتيجية التدريس 

 .وأنماط التعلم( واالعتيادية ،PEOEوجونستون 
 :الدراسةأهداف 

 :إلى ةهذه الدراس تهدف
 متنمية المفاهي في PEOEالتعرف على فاعلية استراتيجية وايت وجونستون  -

 .طالب الصف األول الثانوي في مادة األحياء لدىالبيولوجية 
استراتيجية وايت وجونستون )التفاعل بين استراتيجية التدريس  ثرأالتعرف على  -

PEOEلدى طالب الصف المفاهيم البيولوجية نمية ت في، وأنماط التعلم (، واالعتيادية
 .األول الثانوي في مادة األحياء

على الفضول العلمي لدى PEOEوجونستون التعرف على فاعلية استراتيجية وايت  -
 .طالب الصف األول الثانوي

استراتيجية وايت وجونستون )التفاعل بين استراتيجية التدريس  أثرالتعرف على  -
PEOEوأنماط التعلم على الفضول العلمي لدى طالب الصف األول (، واالعتيادية ،
 .الثانوي

 :الدراسةأهمية 

تصذذميم بيئذذة علذذى  زاسذذتراتيجية تركذذتنذذاول ا تأنهذذة الدراسذذة الحاليذذة فذذي ميذذتكمذذن أه
وموجهذًا  التعليميذة للبيئذة مصذمماً كمذا تركذز علذى أن يكذون المعلذم تعليمية وفذق منحذى الذنظم، 

تسذير العمليذة ن أ، و الذتعلم باإلضافة إلى جعذل الطالذب إيجذابي خذالل، ومرشدًا للعملية التعليمية
 .تعاونيةالتدريسية وفق خطوات 

نموذجذذذًا كمذذذا تكمذذذن أهميتهذذذا فذذذي تقذذذديمها للمسذذذؤولين عذذذن بنذذذاء المنذذذاهج وتطويرهذذذا 
والنظريذة  الذتعلم المتمركذز حذول الطالذبقذائم علذى  األول الثذانوي فاألحيذاء للصذلتدريس مادة 

االسذذهام فذذي زيذذادة تحصذذيلهم للمفذذاهيم بهذذدف  ،لعقذذل هذذذا الطالذذب ومحفذذز لذذه يذذر، ومثالبنائيذذة
 .وفضولهم العلمي بيولوجيةال
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ومذذذن المؤمذذذل أن تسذذذهم هذذذذه الدراسذذذة فذذذي تحسذذذين أداء معلمذذذي األحيذذذاء بالمرحلذذذة 
تعلذذم طالبهذم، وبالتذالي إعطذذاء فكذرة واضذحة عذذن فاعليذة وأهميذة إسذذتراتيجية  الثانويذة، وتجويذد

PEOE))ويؤمل أن تسهم نتائجها في تحسين نوعية التدريس في مواد العلوم بشكل عام ،. 
فذي حذدود إطذالع  -كما تكتسذب هذذه الدراسذة أهميتهذا فذي أنهذا مذن الدراسذات األولذى 

للكشذف عذن فاعليتهذا فذي PEOE))على المستوى المحلي فذي اسذتخدام إسذتراتيجية  -الباحث
 .العلميوالفضول البيولوجية  متنمية المفاهي

 :الدراسةحدود 

والثذامن ( الديذدان والرخويذات)السذابع الفصذلين على موضذوعات  ةهذه الدراس تاقتصر 
كمذذا اقتصذذرت علذذى عينذذة مذذن طذذالب ، ول الثذذانوياأل للصذذف  األحيذذاءمذذن كتذذاب (المفصذذليات)

فذذذذذي مدينذذذذذة الطذذذذذائف فذذذذذي العذذذذذام الدراسذذذذذي  نمدرسذذذذذة القيذذذذذرواالصذذذذذف األول الثذذذذذانوي مذذذذذن 
اسذذتخدمتها، ومذذا التذذي  تتتحذذدد بذذاألدواالدراسذذة نتذذائج ، باإلضذذافة إلذذى أن هذذذ0838/0886
 .الصدق والثباتبه تلك األدوات من خصائص سيكومترية مثل  تتمتع

 :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

( Warsono & Hariyanto, 2012)كل من  ايعّرفه :PEOE اسرتاتيجية وايت وجونستون
، تعتمد على النظرية White & Gunstoneبأنها استراتيجية تعلم تم تطويرها بواسطة 

 التنبؤالبنائية التي تفترض تكوين البنية المعرفية الصحيحة من خالل أنشطة يتم فيها 
الذي بين أن ( Sari, 2014)والمالحظة وتفسير نتائج المالحظة، وهذا يتماشى مع رأي 

لمعرفة ا ريمكن تفسييستند إلى نظرية التعلم البنائية، أي PEOEالتعلم باستخدام استراتيجية 
 .التي اكتسبها أو امتالكها الطالب اعتمادًا على معرفته السابقة

اجرائيًا في هذه الدراسة بأنها استراتيجية تتضمن أربع  PEOEوتعرف استراتيجية 
 األوللتدريس مادة األحياء لطالب الصف " التفسير المالحظة،التنبؤ، التفسير، "خطوات 

 .وجية والفضول العلمي تحت اشراف المعلم وتوجيههالثانوي بهدف تنمية المفاهيم البيول
المفذذاهيم بأنهذذا مذذا يتكذذون لذذدى الشذذخص مذذن فهذذم ومعنذذى مذذرتبط  فتعذذر  :البيولوجيــةاملفــاهيم 

عبارة عن مجموعة خصائص مميزة يتشارك فيها أفراد فئذة هذذا  يبمصطلح أو كلمة معينة، وه
، وفذذي هذذذه الدراسذذة تعذذرف (7602زيتذذون، )المفهذذوم جمذذيعهم وتميذذزه عذذن غيذذره مذذن المفذذاهيم 

محتذوى كتذاب األحيذاء للصذف األول  فذي المفاهيم البيولوجية إجرائيًا بأنها مفاهيم علمية وردت
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جذذة الكليذذة التذذي حصذذل عليهذذا فذذي اختبذذار المفذذاهيم قياسذذها لذذدى الطالذذب بالدر ويذذتم  الثذذانوي،
 . البيولوجية المعد خصيصًا لهذه الغاية

الفضذذول بأنذذه اتجذذاه عذذاطفي إيجذذابي نحذذو التعذذرف علذذى المعلومذذات  فيعذذر  :العلمــ الفضــو  
وهذو مهذم للغايذة فذي مجذال التعلذيم . والخبرات الجديدة والصذعبة ومتابعتهذا والتنظذيم الذذاتي لهذا

، ويعذذرف (Kashdan & Roberts, 2004)لطالذذب إلذذى مزيذذد مذذن النجذذاح ألنذذه يذذدفع ا
-Spektor)الفضذذول العلمذذي بأنذذه الرغبذذة فذذي معرفذذة المحتذذوى الخذذاص بذذالظواهر الطبيعيذذة 

Levy, Baruch, & Mevarech, 2013.) 
ويعذذرف الفضذذول العلمذذي اجرائيذذًا فذذي هذذذه الدراسذذة بأنذذه اتجاهذذات طالذذب الصذذف األول 

ي البحذذذث واالكتشذذذاف واالسذذذتجابة لمذذذا يواجهذذذه مذذذن مثيذذذرات جديذذذدة تذذذرتبط الثذذذانوي ورغبتذذذه فذذذ
بالظواهر العلمية الطبيعية، وتم قياسه من خالل الدرجة الكلية التذي يحصذل عليهذا الطالذب فذي 

 .  أدائه على مقياس الفضول العلمي المعد خصيصًا لهذه الغاية
ــا   ــتعلمأمنـ المعتذذذادة والمفضذذذلة السذذذتيعاب ( الطذذذرق)علذذذى أنهذذذا طبيعيذذذة األفذذذراد  فتعذذذر  :الـ

، وهذذذي الطذذذرق (Awla, 2014)المعلومذذذات والمهذذذارات الجديذذذدة ومعالجتهذذذا واالحتفذذذاظ بهذذذا 
المختلفة التذي يتلقذى بهذا األشذخاص المعلومذات ومعالجتهذا وتقييمهذا وفهمهذا واسذتخدامها فذي 

، وفذذي هذذذه الدراسذذة تذذم اعتمذذاد أنمذذاط (Sek, Deng, McKay,& Qian,2015) الذذتعلم
، وتذم قياسذها فذي هذذه (عملذي/كتابي، متعدد، حركذي/، قرائييبصري، سمع)التعلم المتمثلة في 

الدراسة مذن خذالل الدرجذة التذي حصذل عليهذا طالذب الصذف األول الثذانوي علذى مقيذاس أنمذاط 
 .(VARK) التعلم
 نظرية اللفية اخل

 PEOE اسرتاتيجية وايت وجونستون: أواًل
وعلذى المعلذم . يحدث تعلم ذي معنى، فإن دور الطالب في بناء المعرفذة أمذر حيذوي لكي
 & Richmond)جاذبذذذذذة ومناسذذذذذبة بيئذذذذذات تعليميذذذذذة مصذذذذذمم لكميسذذذذذر و أن يعمذذذذذل 

Cummings,2005) اكتسذذبوها مذذن خذذالل تجذذاربهم قذذد إلذذى الصذذف بمعرفذذة  ونيذذأت، فذذالطالب
 Koba & Tweed, 2009 ; Parker et)تكون أو ال تكون متوافقة مذع المفذاهيم العلميذة 

al., 2012 ; Sesen, 2013; Svandova, 2013;) يمكذن ، ولكذن هذذه المعرفذة السذابقة
غيذر راضذين عذن معذارفهم الحاليذة طذالب خاللهذا قذد يصذبح الالتذي  تعديلها خالل عمليذة الذتعلم
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 & Svandova, 2013;Tanner)ويجذذدون المعرفذذة الجديذذدة معقولذذة ومفهومذذة ومثمذذرة 

Allen, 2005 .) اعتمذاًدا علذى نجذاح عمليذة الذتعلم اسذتيعاب المعرفذة الجديذدة ويمكن للطذالب
ال ُيعتبذذر الذذتعلم مجذذرد إنشذذاء للمعرفذذة، ولكنذذه ينطذذوي أيًضذذا علذذى المعرفذذة الحاليذذة و . أو رفضذذها

من أجل التوفيق بين المعرفة السذابقة والجديذدة قذد يذتم رفذض بعذض . كأساس للمعرفة الجديدة
علذى أنذه  (Hewson&Hewson, 2003)يؤكذد . يم بينما قد يذتم قبذول الذبعض اآلخذرالمفاه

هذذا المفهذوم واضذحًا ، يجذب أن يكذون للطالذب حتى يتم دمج مفهوم جديذد فذي المعرفذة الحاليذة
 . له

التي ( فسر –الحظ  –تنبأ ) POEمنبثقة عن استراتيجية  PEOEوتعد استراتيجية 
، حاوال من خاللها تقصي 0887عام  (White-Gunstone) استخدمها وايت وجونستون

 -تنبأ)االفكار التي يحملها الطالب وتشجيعهم على مناقشتها، وتتكون من ثالث خطوات 
، كما تم استخدامها من قبل عدد من الدراسات التي اشارت نتائجها إلى ان (فسر -الحظ

 Kibirige ؛7600، ح؛ صبا7600صادق، ) الطالب قد حققوا فهما جيدًا وأهدافًا مرغوبة

et,al., 2014 ; Acar Sesen & Mutlu, 2016.) 
الطذالب علذى دعذم توقعذاتهم مذن ( تنبأ، فسر، الحذظ، فسذر) PEOEتساعد استراتيجية 

خالل االستفادة من معارفهم وخبراتهم الحالية في األحذداث المماثلذة التذي واجهوهذا فذي حيذاتهم 
التركيز علذى الذتعلم المتمحذور حذول وتتضمن هذه االستراتيجية (. Ayvaci, 2013" )اليومية
 أوضذذذذحو .(Kibirige et al., 2014)" عتذذذذرف بالبنذذذذاء االجتمذذذذاعي للمعرفذذذذةت" الطالذذذذب

(Karamustafaoğlu&Mamlok-Naaman, 2015 )ةأن اسذذتراتيجيPEOE عذذادة مذذا
 إلذى تنبذذؤ ميذذوجههموقذف فذذي الطذالب وضذذع فذذي المهمذة األولذذى يذتم  ،مهذام أبذذرعتنطذوي علذى 

شذرح ، وفذي المهمذة الثانيذة يقذوم الطذالب بشذكل تعذاوني "حالذة الموقذفنتيجة تغيير معين في "
، لثذةالمهمذة الثا متوقع وفذييتصرف كما هو الموقف منطق إذا كان نظام التنبؤهم أو استخدام 

فذذي المهمذذة و (.Rusbult, 2013)يجذذب علذذى الطذذالب وصذذف مذذا يرونذذه أثنذذاء إجذذراء تجربذذة 
يمكذن أن . مقابذل مذا الحظذوه( بذه تنبأوا)النهائية، يجب عليهم توضيح التناقض بين ما توقعوه 

فهذم المفذاهيم  وتنميذة، اقذدتساعد هذه المهام الطالب على االنخراط في االستقصاء والتفكير الن
اتهم هتمامذذذوادافعيذذذتهم، اسذذذتقاللية الطذذذالب، و  باإلضذذذافة إلذذذى تنميذذذة، العليذذذاومهذذذارات التفكيذذذر 

 (.Phanphech & Tanitteerapan,2017)وقدراتهم 
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ويتمركز دور المعلذم فذي االسذتراتيجيات التقليديذة علذى التلقذين لتجعذل مذن المعلذم ناقذل 
بأسذذلوب  PEOEللمعرفذذة والطالذذب يتلقاهذذا بشذذكل سذذلبي، لتذذأتي االسذذتراتيجيات البنائيذذة ومنهذذا 

مغاير يقوم على توزيع األدوار بذين المعلذم والطالذب فذي البيئذة التعليميذة، فحرصذت علذى ذاتيذة 
واستقاللية هذا الطالب في بناء المعرفة ليتبلور بذذلك دور المعلذم وفقذًا لهذذه الفلسذفة إلذى دور 

عمليذذة يتناسذب مذع ذلذك التوجذذه، وبذذلك يمذارس المعلذم دور الموجذذه والمرشذد والمشذرف علذى ال
التعليمية، وهذا يجعل للمعلم بعض السمات منها أنه  مصدر من مصادر تعلم  وليس المصذدر 
األساسذذي والوحيذذد لهذذا، ويجعذذل الطذذالب فذذي تحذذدي بذذين مفذذاهيمهم السذذابقة والخبذذرات الجديذذدة، 
ومشذذجع ومثيذذر لالستفسذذارات والمناقشذذة البنذذاءة، وقذذادر علذذى الفصذذل والتمييذذز بذذين المعرفذذة 

تلذذذك المعرفذذذة، ويسذذذمح بقذذذدر مذذذن الحريذذذة الهادفذذذة فذذذي حذذذدود النقذذذاش والتفذذذاوض واكتشذذذاف 
 (.7660زيتون وزيتون، ؛  7602زيتون، )االجتماعي، ومنوع في أسالب التقويم 

يحذذرص علذذى اسذذتقاللية  PEOEوبهذذذا يمكذذن القذذول بذذأن المعلذذم وفقذذًا السذذتراتيجية 
طالبذذه فذذي اكتسذذاب المعرفذذة، ويقبذذل ذاتيذذتهم، فأثنذذاء التذذدريس تتغيذذر أدواره بشذذكل مسذذتمر بمذذا 
يتناسذذب مذذع خاصذذية المرحلذذة واحتياجاتهذذا سذذوء كانذذت مرحلذذة التنبذذؤ أو التفسذذير أو المالحظذذة 

، وفذي مذا يمتلكذه الطذالب مذن معرفذة سذابقةفهو في مرحلة التنبذؤ يلعذب دور المستكشذف عذن 
دور التفسير موجه ومصذدر للمعلومذات عنذد حاجذة الطذالب لذه للوصذول للفهذم السذليم المتفذق 

بذذذلك تتعذذدد أدواره ، و فذذي مرحلذذة المالحظذذةوجذذه دور المشذذرف والممذذع الحقيقذذة العلميذذة، وفذذي 
تعاونيذة  مبيئذة تعلذمرحلة بما يناسبها، حريصًا في جميع مراحلها على خلق خطوة أو اثناء كل 

 .بين الطالبعية اجتما
يبني معارفة بشكل  طالتعليمية نشمحورًا للعملية فهو PEOEأما دور الطالب في استراتيجية 

ن وباحث نشط عخبرات الجديدة، الفي بناء ما يمتلكه من معرفة سابقة يعتمد على  ذاتي فهو
متفاعل اجتماعي في اكتساب المعرفة، وهو  يتصف باالبتكار واإلبداعبشكل جدي، و  المعنى

يقوم نفسه ذاتيًا، وعليه يستطيع معرفة نقاط القوة وبالتالي يعززها ، و مع زمالئه ومعلمه
ف جميع قدراته ومهاراته ، كما يوظوينميها ويتعرف على نقاط الضعف ليتسنى له معالجتها

صباح، ؛ 7600شبلي، )العقلية والجسدية والنفسية من أجل الحصول على المعرفة وبنائها
 .(Acar Sesen & Mutlu, 2016; Suryani & Fadhilah, 2019 ؛7600
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ويستخلص مما سبق مجموعة االدوار التي يقوم بها الطالب أثناء تدريسه 
موضوع افكاره ومعارفه السابقة حول  فالتنبؤ يوظ، فهو في مرحلة PEOEةباستراتيجي
لألسئلة المرتبطة  يتنبأ بالحلول والتي يتوقع أنها إجابة صحيحةو  أقرانهيناقش التعلم، و 

موضوع التعلم، وفي مرحلة التفسير يعيد ذاتيًا صياغة أفكاره حول موضوع التعلم بعد تكييف ب
تعلمه السابق بالخبرة الجديدة في بنيته المعرفيةذ، ثم يقوم ما توصل اليه من أفكار ومعارف 

في مرحلة مع زمالئه، ويعرض ما لديه من أفكار وحلول على معلمه ليتحقق من فهمه، و 
يستنتج و من خالل األنشطة والتجارب موضوع التعلم يوظف حواسة للكشف عن المالحظة 

المفاوض االجتماعي زمالئه ليقوم بدور يشارك بما لديه مع ، و ويحلل ويقارن ما توصل إليه
جميع التناقضات الموجودة  ةبمواجه، ثم يعود في مرحلة التفسير األخيرة والمحاور والمساعد

 Adebayo) مالحظات والتنبؤات من خالل حل التناقضات التي توجد ضمن معتقداتهمبين ال

& Olufunke, 2015; Kibirige et al., 2014; Furqani et al.; Feranie, & 

Winarno, 2018). 

 الفضو  العلم : ثانيًا

يعد الفضول أحد المفاهيم التي تؤثر على سلوك الفرد بطرق إيجابيذة وسذلبية فذي جميذع 
التحصذذيل ذا أهميذذة فذذي تحقيذذق مراحذذل دورة حياتذذه، واعتبذذر قذذوة دافعذذة فذذي تنميذذة الطالذذب، و 

الفضذول فذي أي زيذادة من المعذروف أنذه عنذدما يذتم ف التعلم،ملية ، ومحرك رئيس في عالعلمي
أظهذذرت العديذد مذذن الدراسذذات أن الفضذذول ، وقذذد فسذذيحدث الذتعلم تلقائًيذذا ميذذةعمليذة تعليميذذة تعل

يثير استكشاف السذلوكيات ويشذجع التطذور المعرفذي واالجتمذاعي والحسذي والروحذي والجسذدي 
 .(Demirel & Coşkun, 2009 ; Kashdan & Roberts, 2004)الطالب لدى 

كما أظهرت الدراسات أيضًا أهميذة تعذريض الطذالب لمشذكالت علميذة مذن حياتذه اليوميذة 
ومرتبطذذة بمذذا يتعلمذذه ويدرسذذه، كذذي يسذذتطيعوا نقذذل مذذا يتعلمونذذه إلذذى بيئذذاتهم الخارجيذذة، وهذذذا 
يجعلهذذم يشذذعرون بأهميذذة مذذا يتعلمذذوه ويسذذهم ذلذذك فذذي تنميذذة اتجاهذذاتهم نحذذو العلذذوم وتعلمهذذا، 

المعلذذذم فذذذي تنميذذذة مرونذذذة الطذذذالب العقليذذذة لكذذذي يتمكنذذذوا مذذذن التعامذذذل وهذذذذا يؤكذذذد علذذذى دور 
المشكالت والتغيذرات بذالقبول دون مقاومذة، وبالتذالي زيذادة االهتمامذات العلميذة والعمليذة، وهذذا 
يتم من خالل اتاحة الفرص والحرية للطالب لالستكشاف، وزيادة فرص تعرضهم للمثيرات التذي 

 (.7664 همام، ؛7603لعزوني،ا)الفضول العلمي تثير فيهم 



 ..............................................في تدريس مادة األحياء PEOEفاعلية استراتيجية وايت وجونستون 

- 480 - 

والفضول العلمي يعد مذن الذدوافع المهمذة واألساسذية التذي توجذه الطذالب إلذى االكتشذاف 
السذذلوك و طذذرح األسذذئلة، كأشذذكال للسذذلوك متعلقذة بذذه،  وهنذذاكواالبتكذار، كمذذا أنذذه شذذغف للذتعلم، 

 & Markey)التحذذذذرك نحذذذذو موضذذذذوع أو اهذذذذداف معينذذذذة غيذذذذر معروفذذذذة و البحثذذذذي، 

Loewenstein, 2014; Weible & Zimmerman, 2016) ويتميذذز الطالذذب ذو ،
الفضول العلمي بالتفاعل اإليجابي مع البيئذة وعناصذرها غيذر المعروفذة أو الغامضذة مذن خذالل 
تركيز االنتباه عليهذا وبالتذالي التحذرك باتجاههذا ومحاولذة البحذث عذن حلولهذا ومعالجتهذا، فهذو 

، كمذا التحليل والكشذف عذن المثيذرات حتذى يعذرف الكثيذر عنهذامستمر  ومواظب على الفحص و 
متفائلة، وباحث عن األسباب الحقيقية، وال يقتنذع بذالردود  نظرةينظر هذا الطالب إلى المستقبل 

الغامضذذة علذذى مذذا يصذذدر مذذن أسذذئلة، كمذذا أنذذه منتبذذه للمواقذذف الجديذذدة ومبذذدي الرغبذذة فذذي 
 (.7668؛ قبيالت،  7600السيد، ) جوانب هذه المواقفلاالستفسار 

ظرًا ألن الفضول يساعد الطالب علذى توجيذه وتنظذيم انتبذاههم نحذو المعلومذات الجديذدة ن
 & Markey)واحتضذذذان خبذذذرات جديذذذدة غيذذذر مؤكذذذدة، فهذذذو جانذذذب مهذذذم فذذذي الذذذتعلم 

Loewenstein, 2014 .)البحذذث التذذي تذذربط بذذين الفضذذول والذذتعلم تحلذذيالت  تتضذذمن طذذرق
وقذذد اسذذتخدمت األبحذذاث المتعلقذذة . ألفعذذال الطذذالب، وتقيذذيم الطالذذب لنفسذذه أو تقيذذيم المعلذذم لذذه

 الدراسذيداخذل وخذارا الفصذل مقاييس سلوكية واستبانات طبقذت بالفضول العلمي لدى الطالب 
(Jirout & Klahr, 2012 .) 

الفضول العمي وفاعليتذه فذي تطذوير وتنميذة اتجاهذات إيجابيذة  وبهذا يمكن القول بأهمية
فهو يثيذر الطالذب لطذرح األسذئلة وبالتذالي االستكشذاف ، (األحياء)لدى الطالب نحو تعلم العلوم 

واالبتكار، مما يسذاعد الطالذب علذى بنذاء بنيذة عقليذة منفتحذة توجهذه إلذى التعامذل بشذكل مذرن 
 وحياتذهنذة، وبهذذا يمكنذه ان ينقذل مذا يتعلمذه إلذى بيئتذه مع المشذكالت والمواقذف الجديذدة بمرو 

 .الخارجية مما يسهم في تطوير نفسه ومجتمعه
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 أمنا  التعلم : ثالثًا

مذذن التربذذويين أن نمذذط الذذتعلم الذذذي يفضذذله الطالذذب هذذو اآلليذذة التذذي يرغذذب يجمذذع كثيذذر 
ويحذذب مذذن خاللهذذا الذذتعلم بطريقذذة سذذهلة وفعالذذة، حيذذث تتأصذذل فذذي شخصذذيته عمليذذة اسذذتقبال 
المعلومات والمعارف ومعالجتها، وبالتالي ينعكس ذلك على كافة المهام التي يتعلمهذا ويتعذرض 

ولهذم  واحذدة،لدراسات أن الطالب المنتمذين إلذى فئذة عمريذة وقد اكدت ا(. 7668الزيات، )لها 
القذذدرات العقليذذة المتكافئذذة يختلفذذون فذذي نمذذط تعلذذم كذذل مذذنهم، وبالتذذالي فذذإن أدائهذذم وسذذلوكهم 

 (.  7604العمري، )التعلمي يرتبط بنمط وأسلوب تعلمهم 
نمذاط نوعذان أل ( 7662)وقد صنفت أنماط التعلم إلى تصذنيفات عذدة، فقذد ذكذر الصذيفي 

ذكذذر أنهذذا قذد ف( 7660)العمذذران  المركبذة، أمذذاالذتعلم هذذي أنمذاط الذذتعلم البسذذيطة وأنمذاط الذذتعلم 
غ، وأنمذاط تعلذم تذرتبط بالنصذف األيمذن ماتقسم إلى أنماط تعلذم تذرتبط بالنصذف األيسذر مذن الذد

المتعلمذون  :أربعذة أنمذاط صذنفها إلذىفقذد ( Kolb)نمذوذا كولذب  اأمذ. تكامليذةله، أنماط تعلم 
-Felder)التباعذذديون، والتمثيليذذون، والتقذذاربيون، والموائمذذون، أمذذا نمذذوذا فيلذذدر سذذلفومان 

Silverman )حسذي، وحدسذذي، وبصذذري، وتذذأملي، وتسلسذذلي، : ثمانيذذة أنمذذاط للذذتعلم هذذي نمذ
 (.7606 والعمري، ونوافلةرواشدة )ولفظي، وشمولي، ونشط 

VARK (Fleming & Baume, 2006 .)مقيذاس أعد فليمنذ  ولتحديد أنماط التعلم 
للحصذذذول علذذذى الطذذذالب يسذذذتخدمها الطذذذرق المختلفذذذة التذذذي حيذذذث يركذذذز هذذذذا المقيذذذاس علذذذى 

 & Hawk) الوسائط الحسية اإلدراكية التي يميل الطالب للتعلم وفقهذا ىوركز عل المعلومات،

Shah, 2007.) 
الحاالت العامذة التذي تواجذه الطذالب فذي بشكل تعالج VARKلقد وضعت أسئلة مقياس 

أن جميذع الطذالب قذادرون علذى الذتعلم، ولكذن كذل طالذب  ىالمقياس علذحياتهم اليومية، ويقوم 
وى الحذذذواس قذذذ، ويذذذتم الذذذتعلم بشذذذكل أفضذذذل مذذذن خذذذالل االسذذذتفادة مذذذن خاصذذذةلديذذذه طريقتذذذه ال

: قنذوات الطرفيذة األربذعالوالتصورات المختلفة، وبالتالي فإن االنسان يكتسب المعرفة من خذالل 
 & Bahadori & Sadeghifar)الحركيذة / الكتابة، والعمليذة/البصرية، والسمعية، والقراءة

Tofighi &Mamikhani & Nejati, 2011.) 
، سذذذذذمعيالبصذذذذري، ال :األنمذذذذذاط فذذذذي VARKمقيذذذذذاس وتتحذذذذدد أنمذذذذاط الذذذذذتعلم حسذذذذب 

 . (Fleming, 2011; Leithner, 2011)المتعدد  ،الحركي/العملي ،الكتابة/القراءة
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 الدراسات السابقة

البنائية  التدريسية االستراتيجياتت التي تناولت تم االطالع على عدد من الدراسا
 :عرضها كما يلي ن، ويمكPEOEت وجونسون ياستراتيجية وا، و بشكل عام

دراسة للكشف عن Özdemir, Bag& Bilen (2011) وبيلين وباق أوزدمير أجرى
( POE)التفسير  - المالحظة -أثر األنشطة المخبرية المصممة وفًقا الستراتيجية التنبؤ 

 ،IIIعلى فهم معلمي العلوم قبل الخدمة لموضوعات األحماض والقواعد في مقرر الكيمياء 
في العام الدراسي  IIIمعلًما قبل الخدمة ممن درسوا مقرر الكيمياء ( 08)شارك في الدراسة 

واستخدم تصميم شبه . في تركيا في قسم تعليم العلوم في جامعة باموكالي 7606-7600
تم تطبيق . ومجموعة تجريبية طةضاب ةمجموع التجريبي، حيث تم توزيع أفراد الدراسة على

على المجموعة التجريبية، وطريقة POEالمنهج القائم على تدريس المختبر وفق استراتيجية 
لمختبر المعتادة على المجموعة الضابطة، وتم استخدام اختبار مفاهيمي في موضوعات ا

أشارت النتائج إلى أن منهج المختبر القائم . الحمض والقاعدة، واختبار مهارات عمليات العلم
وفرت تحصياًل كبيًرا مقارنًة بالطريقة المخبرية المعتادة فيما يتعلق POEعلى استراتيجية 

هيم األساسية المتعلقة باألحماض والقواعد، وأظهرت أيضًا أن األنشطة المقدمة بفهم المفا
كبير على الفهم النظري لمعلمي العلوم قبل أثر كان لها POEاستراتيجية والمصممة وفق 

لم يكن لها تأثير كبير على POEأن استراتيجية ض، و اواألحماعد و لقموضوعات االخدمة ل
 .لمعلمي العلوم قبل الخدمةمهارات العملية العلمية ال

أثر نوع الجنس  الكشف عنإلى Vadapally (2014) فادابالي وسعت دراسة
مختبر تنبأ الحظ فسر  موأدائهم لمهاعلى تصورات الطالب  االستدالل العلميومستوى 

(POE )أجريت في مدرسة ثانوية في الريف الغربي. في مختبر الكيمياء بالمدرسة الثانوية 
. والكميتم استخدام المنهجين النوعي . طالبة 78طالب و 78وكان المشاركون . األمريكي

 POEاتفي أداء استدالله العلميومستوى الطالب النتائج وجود أثر كبير لجنس  تأظهر 
بالنسبة للطريقة النوعية، أجريت مقابالت مع الطالب . الكيمياءتبر بيئة مخته عن وتصورا

أنهم بينت كثير منهم عبروا عن مواضيع إيجابية،  من، من مستويات مختلفةوالطالبات 
وأنهم طوروا تصورات إيجابية تجاه بيئة التعلم  ،(POE)استمتعوا بالمشاركة في مهام التعلم 

، يمكنهم استخدام االستدالل العلميعندما يكون الطالب قادرين على . POEمختبر وفق 
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وبالتالي، يجب . بفعالية ومن ثم ربطه باألفكار التي يولدونها في عقولهم مجردمفهوم علمي 
لدى الطالب في استراتيجياتهم التعليمية االستدالل العلمي تحديد طبيعة قدرات علمين على الم

ذات معنى والتعلم والعمل بطرق  التفكيرحيث يشارك الطالب في  ،والسعي إليجاد بيئة تعليمية
في  همويمكن أن تساعدتنمية مهارات الطالب التجريبية، على POEام مه ومفيدة، وتعمل
 .التجريبية للعلمطبيعة لتعميق فهمهم ل

-فسر-الكشف عن فاعلية استخدام نموذا تنبأ( 7608)وهدفت دراسة شبلي 
ومهارات  لتدريس األنشطة العلمية على تنمية المفاهيم البيوكيميائية PEOEفسر-الحظ

المرحلة الثانوية، استخدمت المنهج شبه التجريبي، تكونت العينة  الباتالتفكير السببي لدى ط
عشوائيًا  ن، تم توزيعهفي جمهورية مصر الصف األول الثانوي الباتمن ط بةطال( 26)من 

وضابطة درستها وفق PEOEإلى مجموعتين، تجريبية درست األنشطة العلمية وفق نموذا 
المفاهيم البيوكيميائية، واختبار التفكير  رالعينة اختبا الباتالمعتادة، وطبق على ط الطريقة

في تنمية المفاهيم البيوكيميائية ومهارات PEOEالسببي، وأظهرت النتائج فاعلية نموذا 
 .التفكير السببي

تأثير استراتيجية  Kibirige et al. (2014)  وآخرون اكايبير  استكشفت دراسةو 
(POE )المتعلقة بموضوع ذوبان األمالح في الماء لدى  ئةعلى مفاهيم العلوم الطبيعة الخاط

 قبتطبيتم استخدام تصميم شبه تجريبي في جمع البيانات . طالب الصف العاشر األساسي
أظهرت النتائج . من جنوب إفريقياطالب وطالبة ( 83)اختبار تحصيلي على عينة مكونة من 

كان أداؤهم أفضل (POE)باستخدام أن الطالب في المجموعة التجريبية الذين تم تدريسهم 
في االختبار البعدي من أداء نظرائهم في المجموعة الضابطة الذين تم تدريسهم باستخدام 

في الماء  تذوبالح األم( 0: هما جديدين،كما تم تحديد مفهومين خاطئين . الطرق التقليدية
وسلطت هذه . كلوريد الصوديوم الصلب ليس مركب أيوني( 7وعندما تكون في حالة حبوب؛ 

إلى تضمين عناصر مختلفة  مصممي الكتب والمناهجالنتائج الضوء على حاجة المعلمين و 
 .في المنهج كنموذا للتغيير المفاهيمي في تدريس العلوم POEمن 

 & Bajar-Sales, Avilla) وكماشذذذو وأفذذذيال باجارسذذذاليس وهذذذدفت دراسذذذة

Camacho (2015 تنبذأ، فسذر، الحذظ، فسذر"إلى الكشف عن فاعلية استراتيجية( "PEOE )
في تدريس العلوم علذى الذوعي بمذا وراء المعرفذة والتحصذيل العلمذي لذدى طذالب مذادة الكيميذاء 
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( 36)في الفلبذين، اسذتخدمت الدراسذة المذنهج شذبه التجريبذي، وطبقذت علذى عينذة مكونذة مذن 
طالبًا توزعوا على مجموعتين، تمثلت أدوات الدراسة في اختبار لقياس الوعي مذا وراء المعرفذي 

وأظهذذرت النتذذائج أن تحسذذن فذذي درجذذات طذذالب . لذذدى الطذذالب، واختبذذار تحصذذيلي فذذي الكيميذذاء
وراء المعرفذذذي، واالختبذذذار  فيمذذذاعلذذذى التطبيذذذق البعذذذدي الختبذذذار الذذذوعي  ةبيذذذالتجريالمجموعذذذة 

 .التحصيلي، وكان هذا التحسن أفضل منه لدى طالب المجموعة الضابطة
الكشذذف إلذى Adebayo & Olufunke (2015) والوفونذذكأديبذايو  دراسذة تهذدفو 
فذي ( POE)شذرح  -المالحظذة  -التنبذؤ اسذتراتيجية و التوليذدي  استراتيجية التعلذيم عن فعالية

كمذذا قارنذذت آثذذار . االبتدائيذذة المذذدارسالصذذفوف الذذدنيا بطذذالب لالعلذذم األساسذذية  تتنميذذة عمليذذا
تذم اختيذار . اعتمدت الدراسة تصميم البحوث شبه التجريبيذة. تلك العملياتعلى  تيناالستراتيجي

( 86)اختيار عينذة مكونذة مذن ، وتم من والية أوندو في نيجيرياعشوائيًا ثالث مدارس ابتدائية 
مهذارات عمليذات اختبار عليهم  فصول وطبقالثالث االبتدائي من ثالثة الصف طالب  طالبًا من

 السذذتراتيجية التعلذذيم التوليذذديأظهذذرت النتيجذذة أنذذه لذذم يكذذن هنذذاك تذذأثير كبيذذر . العلذذم األساسذذية
بينمذا كذان هنذاك تذأثير كبيذر السذتراتيجية ، العينذة باألساسذية لطذالمهارات عمليذات العلذم على 

أظهذذذرت النتيجذذذة أن هنذذذاك اختالًفذذذا كبيذذذرًا فذذذي آثذذذار  اكمذذذ. المهذذذاراتتلذذذك علذذذى  POEالتعلذذذيم 
مقارنذة  POEلصذالح اسذتراتيجية التعلذيم عمليات العلذم األساسذية على مهارات تين االستراتيجي

التعليمية هذي وسذيلة  POEراتيجية وخلصت الدراسة إلى أن است. التعليم التوليديباستراتيجية 
 .لطالبلعمليات العلم األساسية أكثر فعالية لتحسين 

 -دراسذة بهذدف الكشذف عذن أثذر اسذتخدام التنبذؤ Hilario (2015) هايالريو وأجرى
كاسذتراتيجية تعليميذة جديذدة فذي مختبذر الكيميذاء ( POEE)االستكشذاف  -شرح  -المالحظة 
مذذن طذذالب الجامعذذة  طالبذذاً ( 07)التجريبذذي، وتكونذذت العينذذة مذذن تذذم اسذذتخدام المذذنهج العامذذة، 

، تذم تذوزيعهم إلذى مجمذوعتين المسجلين في مقذرر مختبذر الكيميذاء العامذة الشرقية في الفلبين
ومقيذاس االتجاهذات الكيميائيذة، طبذق علذيهم اختبذارًا تحصذيليًا فذي الكيميذاء  تجريبية وضابطة،

فذذذي تنميذذذة التحصذذذيل فذذذي الكيميذذذاء واتجاهذذذات ( POEE)وأظهذذذرت النتذذذائج فاعليذذذة اسذذذتخدام 
 .الطالب الكيميائية
 & Karamustafaoğlu)نعمذذان مصذذطفى قذذول ومملذذوك  مدراسذذة كذذراوتناولذذت 

Mamlok-Naaman (2015 الطالب الجدد الذين يدرسون في قسم العلوم في كليذة التربيذة 
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تذذذدريس مفذذذاهيم الكيميذذذاء الكهربائيذذذة باسذذذتخدام  أثذذذر، فكذذذان الهذذذدف منهذذذا دراسذذذة فذذذي تركيذذذا
اسذذذتخدمت  .علذذذى تنميذذذة تلذذذك المفذذذاهيم (POE)التفسذذذير  –المالحظذذذة  -اسذذذتراتيجية التنبذذذؤ 

توزعذذوا علذذى مجمذذوعتي الدراسذذة طالبذذا  (86)علذذى عينذذة مكونذذة مذذن تجريبذذي الشذذبه  المذذنهج
أحذذدهما موضذذوعيًا واآلخذذر  التجريبيذذة والضذذابطة، وطبذذق عبذذيهم اختبذذارين للمفذذاهيم الكيميائيذذة،

طذالب مجمذوعتي الدراسذة علذى في أداء ذو داللة إحصائية وأظهرت النتائج وجود فرق . مقالي
 .(POE)استراتيجية االختبار البعدي لصالح طالب المجموعة التجريبية التي درست وفق 

دراسذة الستقصذاء آثذار Acar Sesen & Mutlu (2016) ومتلذوارسيسذن كأ وأجرى
المتعلقذذذة بموضذذذوعات  فسذذذر-الحذذذظ - أمهمذذذة تنبذذذعلذذذى أسذذذاس القائمذذذة األنشذذذطة المخبريذذذة 

فهذذذم المعلمذذذين قبذذذل  والقواعذذذد علذذذىوالتغيذذذرات الفيزيائيذذذة والكيميائيذذذة، واألحمذذذاض  المخذذذاليط،"
اختيذار تذم  ولتحقيذق هذذا الهذدف،. الكيميذاءمختبذر س الكيميذاء و و در  اتجاهاتهم حذولالخدمة و 

تذم تذدريس  ،االبتدائيذة قبذل الخدمذةالمرحلذة معلمذي مذن ( 80)بشكل عشوائي عينة مكونة من 
 –الحذظ  –أ تنبذ مذةإلذى مه لمسذتندةالمجموعة التجريبية باستخدام األنشذطة المختبريذة اطالب 

تذم تطبيذق . المجموعذة الضذابطة باسذتخدام األنشذطة المختبريذة التقليديذةطالب  فسر، وتدريس
. ًياوبعذذد يذذاً س الكيميذذاء ومختبذذر الكيميذذاء قبلو در مقيذذاس االتجاهذذات نحذذو ، و مفذذاهيمير اختبذذا

فذذي اختبذذار لذذديهم درجذذات أعلذذى بكثيذذر المجموعذذة التجريبيذذة أشذذارت النتذذائج إلذذى أن معلمذذي 
الضذذذابطة، كمذذذا أن األنشذذذطة  ةمعلمذذذي المجموعذذذبذذذدرجات مقارنذذذة المفذذذاهيم ومقيذذذاس االتجذذذاه 

لذذدى أفذذراد  كانذذت أكثذذر نجاًحذذا فذذي عذذالا المفذذاهيم البديلذذةالقائمذذة علذذى مهمذذة تنبذذأ الحذذظ فسذذر 
 .العينة

 -الحذظ -تنبذأ)إلذى التعذرف علذى أثذر توظيذف نمذوذا ( 7600)وهدفت دراسذة صذباح 
األساسذي،  في تنمية بعض عادات العقل المنتج بمادة العلوم لدى طالبات الصف السذابع( فسر

حيذث اعتمذد الدراسذة علذى المذنهج التجريبذي ذو التصذميم شذبه التجريبذي لمجمذوعتين تجريبيذة 
وضذذابطة والقيذذاس القبلذذي البعذذدي، وتحذذددت أفذذراد عينذذة الدراسذذة مذذن طالبذذات الصذذف السذذابع 

طالبة بمدرسذة الرافذدين بغذزة، تذم تذوزيعهم إلذى ( 43)بمديرية غرب غزة، كما تمثلت العينة في 
_ الحذذظ _ تنبذذأ "طالبذذة درسذذوا وفقذذًا لنمذذوذا ( 80)وعتين مجموعذذة تجريبيذذة احتذذوت علذذى مجمذذ
طالبة درسوا وفقًا للطريقة التقليدية، وتحذددت أدوات ( 87)ومجموعة ضابطة تكونت من " فسر

الدراسة في اختبار لقياس مدى اكتسذاب الطالبذات لعذادات العقذل، وتوصذلت نتذائج الدراسذة إلذى 
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داللذذذة إحصذذذائية بذذذين متوسذذذطات درجذذذات طالبذذذات المجمذذذوعتين الضذذذابطة وجذذذود فذذذروق ذات 
 .والتجريبية في اختبار بعض عادات العقل في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية

تنبذذأ، فسذذر، الحذذظ، "للكشذذف عذذن فعاليذذة اسذذتراتيجية دراسذذة ( 7600)وأجذذرى صذذادق 
كذاري وعمليذات العلذم التكامليذة لتالميذذ في تحصيل العلوم وتنمية التفكير االبت( PEOE" )فسر

طالبذًا ( 02)الصف الثامن األساسي، واتبعت الدراسة شذبه التجريبذي، حيذث تكونذت العينذة مذن 
، توزعذذوا عشذذوائيًا إلذذى مجمذذوعتين مصذذر ةجمهوريذذفذذي  مذذن طذذالب الصذذف الثذذامن األساسذذي

تجريبيذذذة وضذذذابطة، وطبذذذق علذذذيهم ثالثذذذة اختبذذذارات تمثلذذذت فذذذي االختبذذذار التحصذذذيلي، واختبذذذار 
وأظهذذرت النتذذائج تفذذوق طذذالب المجموعذذة التفكيذذر االبتكذذاري، واختبذذار عمليذذات العلذذم التكامليذذة، 

مجموعذة الضذابطة فذي علذى طذالب ال( PEOE)التجريبية الذين درسوا العلوم وفق استراتيجية 
فذذي تحصذذيل العلذذوم ( PEOE)أدائهذذم علذذى أدوات الدراسذذة الذذثالث، بمعنذذى فاعليذذة اسذذتراتيجية 

 .وتنمية التفكير االبتكاري وعمليات العلم التكاملية
إلذذذى تحديذذذد أثذذذر Furqani et al.(2018 )وآخذذذرون فورقذذذاني  هذذذدفت دراسذذذةو 
عنذذذد والتفكيذذر النقذذذدي للمفذذذاهيم  بكذذذالطال كامذذتال علذذذى ( (POEتنبذذذأ الحذذظ فسذذذر اسذذتراتيجية

طالبذًا ( 04)تكونت العينة من مجموعة واحدة مكونة مذن . موااواأل اتاالهتزاز تعلمهم لموضوع 
. تذذم اختيذذارهم بالطريقذذة القصذذدية .طذذالب الصذذف الثذذامن فذذي مدرسذذة ثانويذذة فذذي بانذذدون مذذن 

 رعلذى التفكيذقذدراتهم سذن فذي تحووجذود ، للمفذاهيم بامتالك الطذالتحسن في  جوأظهرت النتائ
صذعوبات  ، ولكذن لذديهممفهذوم األمذوااتفسير و الحظة يمكن للطالب بسهولة التنبؤ وم، و الناقد
 . األمواا العرضية ومفاهيم األمواا الطوليةمفاهيم في 

تحديذد Suryani & Fadhilah (2019) وفادهلذهسورياني  وكان الهدف من دراسة
جذذودة ، وتحديذذد POE))فسذذر  -الحذذظ -أتنبذذ"علذذى اعتمذذادًا مذذواد التعليميذذة تطذذوير المراحذذل 
تطذوير مذن ال ةتمذت عمليذ. حقيق األهداف التعليمية لدى الطالبالمواد التعليمية لتتلك وفعالية 

أظهذذرت . التطذذوير، التنفيذذذ، والتقيذذيم التحليذذل، التصذذميم،: ذي المراحذذلخذذالل نمذذوذا التصذذميم 
مذذن  حتذذوىالرسذذومات والمبلهذذا جذذودة ممتذذازة  POEليميذذة القائمذذة علذذى النتذذائج أن المذذواد التع

نتذذائج  تظهذذر أعذذالوة علذذى ذلذذك،  ،اللغويذذة والعذذرض التقذذديميالصذذياغة لقذذراءة و لقابليذذة حيذذث ال
ال علذذى الفصذذل الذذذي POEالفصذذل الذذذي يسذذتخدم المذذواد القائمذذة علذذى تفذذوق اختبذذار الفعاليذذة 

 .ايستخدمه
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، POEOاسذتراتيجية وايذت وجونسذتون تناولذت  الدراسات التيتوفر يتبين مما سبق، 
هذذذه االسذذتراتيجية، كمذذا أنذذه وفذذي ضذذوء إال أن هنذذاك نذذدرة فذذي الدراسذذات المحليذذة التذذي تتعلذذق ب

اسذتراتيجية وايذت وجونسذتون راسذة تتعلذق باسذتخدام لذم يتطذرق البذاحثون لد حدود علم الباحذث
POEO وقذد اسذتفاد الباحذث برجوعذه ، وأثرها في تنمية الفضول العلمي على وجه الخصذوص

جراءطار في إثراء اإلوالبحوث إلى هذه الدراسات  ، وبنذاء أدواتهذا، إضذافة ات الدراسذةالنظري، وا 
 .إليها الدراسة الحالية النتائج التي توصلت تفسير ومناقشةإلى 

 :إجراءات الدراسة

 :منهج وتصميم الدراسة

علذذى مجمذذوعتي  االعينذذة وتوزعذذو  بفذذاختير طذذالاسذذتخدمت الدراسذذة المذذنهج التجريبذذي، 
ومقياسذي الفضذول العلمذي المفذاهيم البيولوجيذة عشوائي، كما تم تطبيذق اختبذار بشكل الدراسة 

وأنمذذاط الذذتعلم قبليذذًا، وبعذذد أن تذذم تذذدريس المجمذذوعتين التدريبيذذة والضذذابطة تذذم تطبيذذق اختبذذار 
 .ومقياس الفضول العلمي بعدياً لوجية المفاهيم البيو 

وقذذذد اشذذذتملت الدراسذذذة علذذذى متغيذذذرات مسذذذتقلة وأخذذذرى تابعذذذة، حيذذذث إن المتغيذذذرات 
 :المستقلة تمثل في

 نوجونستو تواي: مستويانولها  ،التدريس استراتيجيةPEOE الطريقة االعتيادية، و. 
 متعذذذذدد، الكتذذذذابي، ال/يقرائذذذذالسذذذذمعي، الالبصذذذذري، : أنمذذذذاط الذذذذتعلم ولذذذذه خمسذذذذة مسذذذذتويات

 .عمليال/حركيال
 :تمثلت فيالتابعة فبينما المتغيرات 

 المفذذذاهيم اختبذذذار  مباسذذذتخداوتذذذم قياسذذذه ، فذذذي مذذذادة األحيذذذاءالبيولوجيذذذة  متنميذذذة المفذذذاهي
 .البيولوجية

  العلميمقياس الفضول  مباستخداوتم قياسه ، العلميالفضول. 
 عينة الدراسة 

 مبالطذذائف تذذذمدرسذذذة القيذذروان الثانويذذذة طالبذذذًا مذذن ( 06) تكونذذت عينذذة الدراسذذذة مذذن
 . والضابطة ةالدراسة التجريبي لى مجموعتيإعهم عشوائيًا يوتوز اختيارهم 
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 :وموادها الدراسة واتأد

 :ةلتاليا واتاستخدمت هذه الدراسة األد
 املفاهيم البيولوجية اختبار  :أواًل

بناء وتصميم اختبار تحصيلي موضوعي من نوع االختيار من متعدد في مقرر  تم
الطالب للمفاهيم العلمية  تنميةاألحياء للصف األول الثانوي، بهدف الكشف عن مدى 

من كتاب األحياء  (المفصليات)والثامن ( الديدان والرخويات)الفصلين السابع المتضمنة 
 .للصف األول الثانوي

التي تتضمنها الوحدة المفاهيم البيولوجية االختبار بعد حصر  وتم إعداد هذا
التي بلغت في صورته األولية المختارة، وتصميم جدول المواصفات لالختبار، صياغة فقراته 

التذكر، الفهم، التطبيق، المستويات )فقرة، توزعت على مستويات بلوم المعرفية ( 72)من 
( 4)ولية على مجموعة محكمين بل  عددهم ثم عرض االختبار في صورته األ ( العليا

، حيث أبدوا بعض المالحظات تركز في حذف فقرتين وتعديل صياغة ثمان فقرات محكمين،
الختبار على عينة تم تطبيق او فقرة، ( 78)وبهذا أصبح عدد فقراته في صورته النهائية 

معامالت الصعوبة  ت، وحسبطالباً ( 70)استطالعية من خارا عينة الدراسة مكونة من 
للتمييز، ( 6.08 – 6.72)للصعوبة و( 6.48 – 6.78)والتمييز إذ تراوحت المعامالت بين 

درجة الكلية بالإيجاد معامل ارتباط درجة كل فقرة بحسب االتساق الداخلي لالختبار كما 
، وبين درجة كل مستوى والدرجة الكلية (6.42)و ( 6.80)حيث تراوحت بين ،للمستوى 

 .، وتعد معامالت ارتباط مقبولة احصائًيا(6.48)و ( 6.80)تبار حيث تراوحت بين لالخ
معادلة كودر ريتشاردسون االستطالعية استخدمت  ةالتجريبيوبناء على نتائج 

(KR-20 ) وهذا يبين تمتع االختبار بدرجة ، (6.48)لحساب ثبات االختبار، فكانت قيمته
الوثوق به واالطمئنان إلى نتائجه بعد تطبيقه على عينة الثبات، يمكن عالية من الثقة و 

 .الدراسة
ومناسبتها لطالب الصف األول  االختبار وفقراتهكما تم التحقق من وضوح تعليمات 

 .دقيقة (86)الثانوي، وحساب الزمن المناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار الذي بل  
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 العلم   مقياس الفضو: ًانيثا

مستوى الفضول العلمي لدى طالب عين الدراسة بالمرحلة  بهدف التعرف على
 الثانوية تم إعداد مقياس الفضول العلمي، وذلك بعد الرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة

(Demirel & Coşkun, 2009 ; Kashdan & Roberts, 2004; Weible & 

Zimmerman, 2016)،  فقرة لقياس الفضول العلمي بصورة أولية، وقد ( 33)ثم تصميم
موافق بشدة، موافق، غير متأكد، )كانت صياغة هذه الفقرات على مقياس ليكرت الخماسي

، ثم عرض بصورته األولية على مجموعة من المحكمين (غير موافق، غير موافق بشدة
، وبناء على آرائهم تم محكمين( 4)بل  عددهم  المختصين في المناهج وطرق تدريس العلوم

حذف ثالث فقرات، وتعديل صياغة بعض الفقرات، وبذلك أصبح يتكون المقياس في صورته 
 . فقرة( 36)النهائية من 

طالبًا ( 70)مكونة من استطالعية تم تجريب المقياس في صورته األولية على عينة 
وبناء على نتائجها حسب ينتها، من طالب الصف األول الثانوي من مجتمع الدراسة وخارا ع

، كما حسب (6.48) فبل  معامل الثبات( α)استخدام معادلة كرونباخ ألفا ثبات المقياس ب
االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، 

 (.6،20-6،88)االرتباط بين  تمعامال وقد تراوحت
 (  VARK) لمعأمنا  التمقياس : ثالثًا

حديد أنماط بهدف ت( Fleming)فليمن  صممها وأعدها ستبانة ا سهذا المقيايعد 
،  7660، الزغل) لعربية مثات فضلة، حيث استخدم في دراسالتعلم الحسية اإلدراكية الم

وفي هذه الدراسة ، ات متنوعة من طلبة التعليم العامقه على عينتطبيوتم ( 7602السالمات، 
بشكل يناسب طالب المرحلة الثانوية في  تعديالت على فقراته لتوضيحهاتم اجراء بعض ال

مناهج وطرق تدريس تخصص عرض على مجموعة محكمين ثم ، المملكة العربية السعودية
تم التأكد من ثباته باستخدام طريقة و للتأكد من صدقه، محكمين ( 4)بل  عددهم العلوم 

عادة التطبيق و  بل  عينتها من خارا استطالعية من مجتمع الدراسة و  على عينة التطبيقا 
-  6،28)بين قيمته تراوحت و حسب معامل ارتباط بيرسون لكل نمط، ، فطالباً ( 70)عددها 
6،44.) 
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 دليل املعلم

الديدان )للفصلين السابع (PEOE)قائم على استراتيجية ُأعد دلي  للمعلم 
كتاب األحياء للصف األول الثانوي، حيث تم إعداده وفق من (المفصليات)والثامن ( والرخويات

 :الخطوات التالية
  (المفصليات)والثامن ( الديدان والرخويات)اختيار الفصلين السابع 
  يلي فيماتحديد أهداف الدليل والمتمثلة: 

  تقديم استراتيجيةPEOE في تدريس األحياء للمرحلة الثانوية. 
  تنمية المفاهيم البيولوجية لدى طالب الصف األول الثانوي في 
 تنمية الفضول العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي. 
 تحقيق األهداف التعليمية المراد تحقيقها من تدريس الفصلين المختارين. 

  إعداد الدروس المرتبطة بالوحدة وفقًا الستراتيجية(PEOE) من حيث األهداف
 .ألدوات الالزمة لكل درس، والخطوات التدريسية، وأساليب التقويم المتبعةالتدريسية، وا

  التاليةإخراا الدليل بالشكل النهائي ليحتوي على مجموعة العناصر: 
 . المقدمة .1
 .أهداف الدليل .2
 (.PEOE)نبذه عن استراتيجية  .3
 (.PEOE)مراحل استراتيجية  .4
 (.المفصليات)والثامن ( ياتالديدان والرخو )األهداف التعليمية للفصلين السابع  .5
 (. PEOE)إرشادات عامة للمعلم عند تدريس الفصلين وفقًا الستراتيجية  .6
 . توزيع زمن الحصة على مراحل االستراتيجية .7
  ضبط الدليل وذلك من خالل عرضه في صورته األولية على مجموعة من المحكمين في

، بهدف التحقق من محكمين( 4)المناهج وطرق تدريس العلوم، بل  عددهم  تخصص
بداء آرائهم في الدليل  .سالمته من المالحظات واألخطاء وا 

  صياغة الدليل في صورته النهائية، وذلك بعد األخذ بآراء المحكمين حول الدليل والتي
التحقق من الصياغة اللفظية لبعض المفردات، واستخدام )تضمنت المالحظات التالية 

 .(عالمات الترقيم بشكل صحيح ودقيق
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 :خطوات تطبيق الدراسة

 :تمت هذه الدراسة وفقًا لإلجراءات اآلتية
 .عينة الدراسةتحديد  -
 .ةالدراس واتإعداد دليل المعلم وأد -
 .اختيار المدرسة الثانوية عشوائياً  -
 .PEOEاستراتيجية وايت وجونستون على تطبيق المتعاون معلم تدريب ال -
 .مجموعتين تجريبية وضابطة عشوائيًا علىعينة وزع أفرد الت -
 قبذل مقيذاس أنمذاط الذتعلملتصنيف طالب عينذة الدراسذة حسذب نمذط الذتعلم تذم تطبيذق  -

 .البدء بعملية التدريس
 .قبلياً فضول العلمي ومقياس ال االختبار التحصيلي،ق طب -
التجربة من خذالل تذدريس المعلذم المتعذاون لمجمذوعتي الدراسذة، ومتابعذة ذلذك  تطبيق -

 .من قبل الباحث
 .بعدياً االختبار التحصيلي، ومقياس الفضول العلمي تطبيق  -
 .تم اجراء التحليل االحصائي لنتائج أداتي الدراسة -

 تطبيق أدوات الدراسة قبليًا

 تطبيق مقياس أنماط التعلم لتحديد نمط التعلم لكل طالب: 
تم تطبيق مقياس أنماط التعلم على طالب عينة الدراسة قبل البدء بالمعالجة 
التجريبية، وذلك بهدف تحديد نمط التعلم الخاص بكل طالب منهم، فكانت النتائج كما يظهرها 

 (.0)جدول 
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 ( 1)جدول 

 المجموعتين التجريبية والضابطة حسب نمط التعلمتوزيع طالب عينة الدراسة في 

 العدد نمط التعلم المجموعة

 التجريبية

 6 بصري

 6 سمعي

 8 متعدد

 5 عملي/حركي

 5 كتابي/قرائي

 03 المجموع

 الضابطة

 5 بصري

 7 سمعي

 7 متعدد

 4 عملي/حركي

 7 كتابي/قرائي

 03 المجموع

  ومقيذاس الفضذول العلمذي للتأكذد مذن تكذافؤ المفذاهيم البيولوجيذة تطبيق اختبار
 :مجموعتي الدراسة

ومقياس الفضول العلمي على طالب عينة المفاهيم البيولوجية ُطبقت اختبار 
الدراسة، للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل البدء بالمعالجة البحثية، ثم حسبت 

لتحديد داللة ( ت)ارية لدرجاتهم، واستخدام اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي
 :تلك النتائج( 7)الفروق بين المتوسطات الحسابية، ويوضح جدول 
 (2)جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب مجموعتي الدراسة على التطبيق 

 (ت)ونتائج اختبار ومقياس الفضول العلمي، المفاهيم البيولوجية القبلي الختبار 

 العدد المجموعة األداة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

اختبار 

 المفاهيم

 البيولوجية

 1،68 0،00 03 التجريبية

3،676 58 3،532 
 2،11 4،37 03 الضابطة

مقياس 

الفضول 

 العلمي

 7،82 04،23 03 التجريبية

1،020 58 3،101 
 6،00 01،67 03 الضابطة

 طالب متوسطي درجاتبين ذات داللة إحصائية وجود فروق عدم ( 7) يظهر جدول
مقياس و المفاهيم البيولوجية الختبار المجموعتين الضابطة والتجريبية على التطبيق القبلي 
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تكافؤ وهذا يدل على ، (6.68)داتين أكبر من لأل( ت)قيمة  ، فكانتفضول العلميال
 .المجموعتين قبل البدء بعملية التدريس

 :وتفسريها نتائج الدراسة ومناقشتها

  :وتفسريها ومناقشتهاوالثان  األو  الدراسة  بسؤال النتائج املتعلقة : أواًل

المتوسطات  فرضياتهما حسبتواختبار ، السؤالين األول والثانيلإلجابة عن      
المجموعتين التجريبية والضابطة على الطالب في الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

 (.  3)جدول ، فكانت النتائج كما يظهرها البعديالمفاهيم البيولوجية اختبار 
 (0)جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب مجموعتي الدراسة التجريبية 

 البعديالمفاهيم البيولوجية اختبار والضابطة على 

 العدد نمط التعلم المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التجريبية

 1،04 23،17 6 بصري

 1،75 23،67 6 سمعي

 1،67 22،25 8 متعدد

 1،58 21،33 5 عملي/حركي

 3،84 10،83 5 كتابي/قرائي

 1،77 23،03 03 المجموع

 الضابطة

 3،80 16،43 5 بصري

 1،37 17،14 7 سمعي

 1،15 17،33 7 متعدد

 3906 16،25 4 عملي/حركي

 1،63 16،71 7 كتابي/قرائي

 1،16 16،77 03 المجموع

بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالب  ةوجود فروق ظاهري( 3)يظهر من جدول 
البعدي، المفاهيم البيولوجية مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في أدائهم على اختبار 

، بفارق مقداره (76،86)فقد بل  المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية 
 . (00،22)بل   عن المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة الذي( 8،03)

بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالب مجموعتي كانت الفروق  إذاولتحديد فيما 
عن  ف، والكش(α ≤ 0.05)عند مستوى  ةداللة إحصائيالدراسة التجريبية والضابطة ذات 
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وجود أثر للتفاعل بين استراتيجية التدريس وأنماط التعلم في أداء الطالب على االختبار، تم 
 .يظهر تلك النتائج( 8)، وجدول (way ANOVA-2)تحليل التباين الثنائي اجراء 

 (4)جدول 

داللة الفروق بين المتوسطات  دلتحدي( way ANOVA-2)الثنائي  نتحليل التباينتائج 

 البعديالمفاهيم البيولوجية اختبار الحسابية لدرجات طالب مجموعتي الدراسة على 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (ف)قيمة

مستوى 

 الداللة

قيمة 

مربع 

 إيتا

 3،73 3،333 116،07 200،34 1 200،34 االستراتيجية

 3،14 3،133 2،36 4،20 4 16،00 أنماط التعلم

أنماط *االستراتيجية

 التعلم

13،25 4 2،56 1،24 3،030 3،30 

    2،35 53 132،73 الخطأ

     50 086،00 الكلي المعدل

في  (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( 8)يتبين من جدول
البعدي تبعًا لمتغير استراتيجية المفاهيم البيولوجية اختبار أداء طالب عينة الدراسة على 

، (6،666)، بمستوى داللة مقداره (000،32)المحسوبة ( ف)التدريس، حيث بلغت قيمة 
على ذلك رفضت الفرضية الصفرية  التجريبية وبناءوكان هذا الفرق لصالح طالب المجموعة 

حجم  ، وللكشف عنالبيولوجية متنمية المفاهيفي PEOE، وبهذا يظهر أثر استراتيجية األولى
لدى طالب البيولوجية  متنمية المفاهيفي PEOEالستخدام استراتيجية ( الداللة العملية)األثر 

لداللة الفروق بين المتوسطات  إيتاتم إيجاد مربع  في مادة األحياء األول الثانويالصف 
، وهذا (6،26) تهالحسابية لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث بلغت قيم

من التباين بين متوسطي درجات طالب مجموعتي الدراسة يعود إلى متغير %(  26)يعني أن 
في تدريس األحياء لطالب PEOEلمتمثلة في استخدام استراتيجية المعالجة التدريسية ا
 .الصف األول الثانوي

من ميزات PEOEويمكن تفسير هذه النتيجة إلى ما تتمتع به إستراتيجية التدريس 
معنى،  اتعلم ذفقد زودت طالب المجموعة التجريبية بإجراءات جعلت ال. تعليمية متعددة

مما أسهم في ، أسئلة خالل التعلم طرحالطالب، ووجهتهم ل ونشاطمشاركة وعملت على زيادة 
باإلضافة إلى اهتمام استراتيجية . اكتسبوه من مفاهيم علميةما  مساعدتهم على إدراك

PEOEفاهتمت ، يمتلكه الطالب من معرفة ومفاهيم سابقة كاهتمامها بالتعلم الجديد فيما
المراد تعلمها  العلميةيسهل تمثيل المادة بحيث بآلية تنظيم التعلم وخبرات المحتوى العلمي 
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جديدة ترتبط وبالتالي بناء وتصميم بنية مفاهيمية ، المفاهيمي لكل طالب لمعرفيلبناء افي ا
وهذا أسهم في تحقيق الفهم العميق للمفاهيم العلمية ، الببما يناسبها من أبنية لدى الط

من ، طرق تفكير الطالبظيم تنفي ( PEOE)إستراتيجية وقد أسهمت . هاوزيادة تحصيل
، شكل منتظم حتى تحقق الهدف المنشود من الموقف التدريسيخطوة خطوة وبخالل سيرهم 

 .  هااستيعابو البيولوجية  مإدراك المفاهيوهذا التنظيم أسهم في زيادة قدرتهم على 
، من (PEOE)كما يمكن أن يفسر ذلك التفوق للفرص التي توفرها إستراتيجية 

عادة ترتيبها وصياغتها، واستخدام الطلبة لما لديهم من معلومات تحديد  المفاهيم، وفهمها، وا 
ذات عالقة بهذه المفاهيم، وطرح أسئلة حول النقاط التي ال يستطيعون فهمها في المفاهيم، 
ومن ثم جمع المعلومات ذات العالقة بالمفهوم، وتحليلها وتصنيفها وترتيبها وفحصها في 

 .لحجج التي تؤيدهاضوء األدلة وا
كما أن التفكير الجماعي المتحقق أثناء تطبيق خطوات المالحظة والتفسير أسهم في 
الكشف عن المفاهيم الخطأ لدى الطالب، وتحديد الخصائص المشتركة بين األمثلة المرتبطة 

تنمية بالمفهوم العلمي، مدعمين ذلك بالحجج والبراهين واألدلة العلمية أسهم بشكل واضح في 
 .لدى الطالبالبيولوجية  مالمفاهي

الرموز ترجمة  ساعدتهم علىكما أن أفراد المجموعة التجريبية تعلموا بطريقة 
على التأمل في كل جوانبها، وبالتالي تثبيتها في  ساعدتهماألفكار إلى صور ذهنية والكلمات و 

أذهانهم، بينما تعلم أفراد المجموعة الضابطة بطريقة ركزت على استظهار المعلومات 
والحقائق دون التأمل فيها ألن التعلم بالصورة يسبق التعلم بالكلمات، وأنهم لم يربطوا معارفهم 

نسيان المعرفة الجديدة بعد فترة زمنية قصيرة يؤدي إلى قد السابقة بمعرفتهم الجديدة، مما 
 .من تعلمها

من خالل ترجمة المفاهيم البيولوجية كما أن طالب المجموعة التجريبية اكتسبوا 
هذه المفاهيم  األفكار والكلمات والرموز إلى صور ذهنية ساعدتهم على ممارسة التأمل في

على عكس طالب المجموعة ، عقولهمتثبيتها في ذلك في  أسهممما ، وخصائصها كافة
على حفظ واستظهار تلك المفاهيم تركز الضابطة الذين تعرضوا الستراتيجية تدريس تقليدية 

لها بما يمتلكوه من معرفة عليمة  ربطدون ، و دون تحليلها أو التأمل فيها وفي خصائصها
 . سابقة
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 لالمختلفة مثلعلم عمليات ا وجهت الطالب إلى ممارسةPEOEاستراتيجية كما أن 
خطوات ، وذلك أثناء من العملياتتفسير، وغيرها الو التصنيف، مالحظة، و التنبؤ، وال

بذل ولكن عليه كاملة،  يةتعلمالعلمية الال يعطى خبرات االستراتيجية المختلفة، فالطالب 
 .التي يتضمنها الموقف التعليميالبيولوجية  مواكتساب المفاهيالتوصل لها د في و الجه

؛ 7608شبلي، ؛ 7600، صادق) وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة كل من
Bajar-Sales et al., 2015; Furqani et al., 2018; Hilario, 2015; 
Karamustafaoğlu &Mamlok-Naaman, 2015;Ozdemir et al.,2011) 

المنبثقة عنها في تنمية  االستراتيجياتأو  POEO أظهرت جميعها فاعلية استراتيجية يالت
 .التحصيل العلمي بشكل عام والمفاهيم العلمية بشكل خاص

عدم وجود أثر للتفاعل بين استراتيجية التدريس وأنماط ( 8)كما تبين من جدول 
في أداء طالب  (α ≤ 0.05)التعلم، حيث لم تظهر فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

، (0،78)المحسوبة ( ف)البعدي، فبلغت قيمة م البيولوجية المفاهيعينة الدراسة على اختبار 
 . ، وبهذا يتم قبول الفرضية الصفرية الثانية(6،363)ومرتبطة بمستوى داللة 

تناسب أنماط التعلم المختلفة PEOEويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن استراتيجية 
ول الثانوي، حيث إن هذه االستراتيجية بغض النظر علن نمط امتلكها طالب الصف األ التي 

التعلم الذي يتمتع به الطالب، تساعد على التأمل، وتنمية مهارات التفكير لدى الطالب، 
وتسمح له بإبداء رأيه أثناء التعلم دون قيود، وبالتالي تنظيم بنيته المفاهيمية وأفكاره بطريقة 

، باإلضافة إلى أنها PEOEاءات وخطوات استراتيجية تتناسب مع قدراته ومع طبيعة إجر 
 .استراتيجية تراعي الفروق الفردية بين الطالب

سمحت للطالب في اختيار طريقة المالحظة، وتسجيل PEOEكما أن استراتيجية 
نتائج تلك المالحظة، بمعنى أنها أتاحت له فرصة الستخدام وتوظيف أكثر من حاسة أثناء 

وهذا بدوره أعطى فرصًا أكبر للتعلم دون أي تمييز بين الطالب، وأخذت المالحظة والتعلم، 
بعين االعتبار تمتع الطالب بأنماط كتعلم مختلفة مما جعلها قادرة على تصحيح المفاهيم 
الخطأ لديهم، واكتسابهم للمفاهيم العلمية الجديدة، وبالتالي االحتفاظ بها في أذهانهم بشكل 

 . تعلم بها طالب المجموعة الضابطة التييفوق طريقة التدريس 
 :وتفسريها اوالرابع ومناقشتهالثالث الدراسة  بسؤال النتائج املتعلقة : انيًاث
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لإلجابة عن السؤالين الثالث والرابع، واختبار فرضياتهما، حسبت المتوسطات 
الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة على  لدرجاتالحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (.  8)مقياس الفضول العلمي البعدي، فكانت النتائج كما يظهرها جدول 
 ( 5)جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب مجموعتي الدراسة التجريبية 

 البعدي    مقياس الفضول العلميوالضابطة على 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التعلمنمط  المجموعة

 التجريبية

 5،31 124،00 6 بصري

 5،71 120،80 6 سمعي

 5،14 126،88 8 متعدد

 4،76 120،83 5 عملي/حركي

 5،30 126،63 5 كتابي/قرائي

 4،00 125،23 03 المجموع

 الضابطة

 6،46 08،23 5 بصري

 1،72 00،40 7 سمعي

 5،64 133،86 7 متعدد

 1،26 133،75 4 عملي/حركي

 0،70 132،20 7 كتابي/قرائي

 4،24 133،43 03 المجموع

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالب ( 8)يظهر من جدول 
البعدي، فقد  مقياس الفضول العلميمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في أدائهم على 

، بفارق مقداره (078،76)بل  المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية 
 (. 066،86)عن المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة الذي بل  ( 78،46)

لدرجات طالب مجموعتي  كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية إذاولتحديد فيما 
، والكشف عن (α ≤ 0.05)الدراسة التجريبية والضابطة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

، تم المقياسوجود أثر للتفاعل بين استراتيجية التدريس وأنماط التعلم في أداء الطالب على 
 .يظهر تلك النتائج( 0)، وجدول (way ANOVA-2)اجراء تحليل التباين الثنائي 
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 (6)جدول 

لتحديد داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ( way ANOVA-2)الثنائي  نتحليل التباينتائج 

 البعديمقياس الفضول العلمي لدرجات طالب مجموعتي الدراسة على 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (ف)قيمة

مستوى 

 الداللة

قيمة 

مربع 

 إيتا

 3،88 3،333 001،60 8841،14 1 8841،14 االستراتيجية

 3،37 3،004 1،34 20،55 4 04،186 أنماط التعلم

أنماط *االستراتيجية

 التعلم

18،21 4 4،55 3،232 3،006 3،32 

    22،57 53 1128،50 الخطأ

     50 13460،63 الكلي المعدل

في (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( 0)يتبين من جدول 
البعدي تبعًا لمتغير استراتيجية  مقياس الفضول العلميأداء طالب عينة الدراسة على 

، (6،666)، بمستوى داللة مقداره (380،08)المحسوبة ( ف)التدريس، حيث بلغت قيمة 
على ذلك رفضت الفرضية الصفرية  التجريبية وبناءوكان هذا الفرق لصالح طالب المجموعة 

لعلمي، وللكشف عن حجم األثر الفضول افي PEOE، وبهذا يظهر أثر استراتيجية ثالثةال
لدى طالب الصف األول الفضول العلمي في PEOEالستخدام استراتيجية ( الداللة العملية)

طالب  لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات إيتاالثانوي تم إيجاد مربع 
من ( %44)، وهذا يعني أن (6،44)المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث بلغت قيمته 

التباين بين متوسطي درجات طالب مجموعتي الدراسة يعود إلى متغير المعالجة التدريسية 
 .PEOEالمتمثلة في استخدام استراتيجية 

من ميزات PEOEالتدريس  ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى ما تتمتع به إستراتيجية
عملت على استثارة تفكير الطالب منذ الخطوات األولى فيها، فوجهت فقد . تعليمية متعددة

الطالب إلى الشعور بوجود مشكلة تحتاا إلى حل، وأنه قادر على حلها بما لديه من معارف 
حب وهذه األسئلة تدل على فضوله العلمي و طرح أسئلة خالل التعلم، سابقة، فأصبح ي

 . استطالعه لمعرفة اجابتها
كما أن اسهامها في ممارسة الطالب ألشكال التفكير العلمي وتنظيمها، جعلت منه 
ينتقل بشكل منطقي من خطوة إلى خطوة، بمعنى أنه ينتقل من السهل إلى الصعب أو من 
المعروف إلى غير المعروف، وهذا بحد ذاته يسهم بدرجة كبيرة في زيادة فضوله العلمي 
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ومحاولة اكتساب المعرفية العلمية بشكل متدرا يتناسب مع قدراته ومهارات التفكير التي 
 .يمارسها

كما ويمكن عزو النتيجة السابقة المتمثلة في تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين 
على طالب المجموعة الضابطة إلى تركيزها PEOEدرسوا موضوعات األحياء وفق استراتيجية 

الطالب تنفيذ الموقف التعليمي بشكل تعاوني مما حفزت هذا الطالب إلى مشاركة على توجيه 
تعلمي تعاوني من تفسير ما يتم اكتسابه، مما خلق ذلك جو المالحظة ثم زمالئه في القيام ب

 .لديه العلميجهة، وتنافسي من جهة أخرى أسهم ذلك في تنمية الفضول 
 ; Acar Sesen & Mutlu, 2016) وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة كل من

Hilario, 2015; Vadapally, 2014) التي بينت فاعلية استراتيجية ،PEOE  في تعديل
 .اتجاهات الطالب العلمية، وبالتالي فضولهم العلمي

عدم وجود أثر للتفاعل بين استراتيجية التدريس وأنماط ( 0)كما تبين من جدول 
في أداء طالب  (α ≤ 0.05)التعلم، حيث لم تظهر فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

، (6،767)المحسوبة ( ف)البعدي، فبلغت قيمة مقياس الفضول العلمي عينة الدراسة على 
 . رابعةرضية الصفرية ال، وبهذا يتم قبول الف(6،830)ومرتبطة بمستوى داللة 

وهذه النتيجة تبين أن التأثير الرئيس في الفضول العلمي لدى الطالب يعود إلى 
ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن استراتيجية استراتيجية التدريس، وال يعتمد على نمط التعلم، 

PEOE إن هذه ول الثانوي، حيث تناسب أنماط التعلم المختلفة التي امتلكها طالب الصف األ
 .االستراتيجية بغض النظر عن نمط التعلم الذي يتمتع به الطالب
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 التوصيات واملقرتحات

 :بعض التوصيات والمقترحات على النحو اآلتيتقديم يمكن  ،في ضوء نتائج الدراسة
بشكل عام ومعلمي األحياء تدريب معلمي العلوم و ، (PEOE)استراتيجية تبني  .0

 .يةتدريسالعملية العلى استخدامه في بشكل خاص 
دليل المعلم الستخدام إستراتيجية  إلصدارتنوير لجان إعداد المعلم وتدريبه  .7

((PEOE. 
 .(PEOE)إعادة تنظيم محتوى كتب العلوم وصياغتها بما يتناسب مع استراتيجية  .3
المحتوى في  الثانوية وتنظيمتبني الفضول العلمي كأهداف تدريسية في المرحلة  .8
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 .على متغيرات تابعة غير التي وردت في هذه الدراسة(PEOE)استراتيجية تأثير 
 
 
  



 ..............................................في تدريس مادة األحياء PEOEفاعلية استراتيجية وايت وجونستون 

- 402 - 

 املراجع

 :املراجع العربية

التاسع أنماط التعلم لدى طلبة الصف (. 2212)رواشدة، إبراهيم ونوافلة، وليد والعمري، علي  -
-36،(4)0المجلة األردنية في العلوم التربوية،  .في إربد وأثرها في تحصيلهم في الكيمياء

75. 
العالقة بين التحصيل في مبحث األحياء والقدرة على االستدالل (. 2226) الزغ ، وفاء -

دكتوراه ، رسالة العلمي في ضوء األنماط المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في إربد
 .غير منشورة، جامعة عمان العربية، األردن

، 2، طسيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي(. 2224)الزيات، فتحي  -
 .دار النشر للجامعات: القاهرة

، 1، طالتعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية(. 2226)زيتون، حسن وزيتون، كما   -
 .الكتبعالم : القاهرة

دار : ، عمان1ط. النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم(. 2227)زيتون، عايش  -
 .الشروق للنشر والتوزيع والطباعة

دار الشروق للنشر : االصدار الثامن، عمان. أساليب تدريس العلوم(. 2217)زيتون، عايش  -
 .والتوزيع والطباعة

يلي في تنمية القدرة على ح  أثر استخدام ن(. 2217)السالمات، محمد خير  - موذج جيـرالك وا 
المشكالت العلمية واالستقال  المعرفي لدى طالب الصف الثالث متوسط مختلفي أنماط 

 .66 -44، 145، عمجلة رسالة الخليج العربية. التعلم
 Computer CMC)اإلنترنت فاعلية استخدام نموذج التعلم عبر (. 2211)السيد، أحمد  -

Communication Mediatedتنمية دافع حب االستطالع ) المفاهيم تحصي  في والعلمية
، جامعة مجلة بحوث التربية النوعية .لدى طالبات االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية

 .165 -162، 22المنصورة، ع
كيميائية لتنمية المفاهيم البيو  PEOEفسر-الحظ-فسر-نموذج تنبأ(. 2214)شبلي، نوا   -

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم . ومهارات التفكير السببي لدى طالب المرحلة الثانوي
 .145 -121، 51، عالنفس



 ..............................................في تدريس مادة األحياء PEOEفاعلية استراتيجية وايت وجونستون 

- 404 - 

في تحصي  العلوم وتنمية " تنبأ، فسر، الحظ، فسر"فعالية استراتيجية (. 2216)صادق، منير  -
المجلة المصرية . من األساسيالتفكير االبتكاري وعمليات العلم التكاملية لتالميذ الصف الثا

 .172 -123، (5)08، للتربية العملية
 عادات بعض تنمية في) فسر – الحظ - أتنب (نموذا فأثر توظي(. 2216)صباح، ياسمين  -

، رسالة ماجستير غير األساسي السابع الصف طالبات لدى بمادة العلوم المنتج العقل
 . فلسطين–منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة 

اتجاهات طلبة معلم الصف نحو تعليم العلوم (. 2213)عابد، أسامه، والدوالت، عدنان  -
مجلة دراسات لجامعة عمار ثليجي باألغواط، . بمستوى فهمهم للمفاهيم العلمية وعالقتها

 .64 -45، 27ع
فاعلية نموذا رحلة التدريس في فهم مفاهيم العلوم وتنمية بعض (. 2213)العزوني، حسام  -

رسالة ماجستير . االستقصاء وحب االستطالع العلمي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية مهارات
 . غير منشورة، جامعة طنطا، مصر

أثر استخدام الخرائط الذهنية المحوسبة وأنماط التعلم على تحصيل (. 2216)العمري، علي  -
جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، . في مادة األحياءطلبة الصف العاشر األساسي 

 .اليرموك
أساليب تدريس العلوم في المرحلة األساسية الدنيا ومرحلة رياض (. 2225)قبيالت، راجي  -

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: ، عمان1، طاألطفال
أثر استخدام دورة التعلم الخماسية من خال  الكمبيوتر في (. 2226)همام، عبد الرزاق  -

العلمي واالتجاه نحو العلوم لدى طالب الصف الثالث  تحصي  بعض المفاهيم العلمية والتفكير
 .66 -35، (2)11، مجلة التربية العلمية. المتوسط بالمملكة العربية السعودية

 :املراجع األجنبية

- Adebayo, F., & Olufunke, B. (2015). Generative and Predict-Observe-

Explain Instructional Strategies: Towards Enhancing Basic Science 

Practical Skills of Lower Primary School Pupils. International Journal of 

Elementary Education, 4(4): 86-92. 

- Acar Sesen, B. & Mutlu, A. (2016). Predict-Observe-Explain Tasks in 

Chemistry Laboratory: Pre-Service Elementary Teachers’ Understanding 

and Attitudes. Sakarya University Journal of Education, 6(2),184 208. 



 ..............................................في تدريس مادة األحياء PEOEفاعلية استراتيجية وايت وجونستون 

- 408 - 

- Awla, H. (2014). Learning styles and their relation to teaching styles. 

International Journal of Language and Linguistics. 2(3): 241-245 . 

- Ayvacı, H. (2013). Investigating the effectiveness of Predict-Observe-

Explain strategy on teaching photo electricity topic. Journal of Baltic 

Science Education, 12(5), 548-564. 

- Bahadori, M. & Sadeghifar, J. & Tofighi, S. & Mamikhani, J. & Nejati, M. 

(2011). Learning styles of the Health services management students: a 

study of first-year students from the Medical Science Universities of Iran. 

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9), 122-127.  

- Bajar-Sales, P., Avilla, R. & Camacho, V. (2015). Predict-explain-

observe-explain (PEOE) approach: Tool in relating metacognition to 

achievement in chemistry, Electronic Journal of Science Education. 19 

(7), 1- 21. 

- Demirel, M. ve Coşkun, Y. D. (2009). Üniversite Öğrencilerinin 

Meraklılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (9) , 111-

134. 

- Fleming, N. (2001)Learning strategies matched to VARK Preferences, 

Retrieved on 04/08/2019 from: http://vark-learn.com/strategies/  

- Fleming, N. & Baume, D. (2006). Learning Styles Again: VARKing up 

the right tree!,Educational Developments, SEDA Ltd, 7(4), 4-7. 

- Furqani, D., Feranie, S. & Winarno, N (2018). The Effect of Predict-

Observe-Explain (POE) Strategy on Students’ Conceptual Mastery and 

Critical Thinking in Learning Vibration and Wave, Journal of Science 

Learning, 2(1), 1-8. 

- Hawk, T. & Shah, A. (2007). Using learning style instruments to enhance 

student learning. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 

5(1), 1-19. 



 ..............................................في تدريس مادة األحياء PEOEفاعلية استراتيجية وايت وجونستون 

- 426 - 

- Hewson, M. & Hewson, P. (2003). Effect of instruction using students’ 

prior knowledge And Conceptual Change Strategies On Science Learning. 

Journal of Research In Science teaching. 20 (8), 731-744. 

- Hilario, J.  (2015). The Use of Predict-Observe-Explain-Explore (POEE) 

as a New Teaching Strategy in General Chemistry-Laboratory. 

International Journal of Education and Research, 3(2), 37-48. 

- Jirout, J., & Klahr, D. (2012). Children’s scientific curiosity: In search of 

an operational definition of an elusive concept. Developmental Review, 

32(2), 125–160. 

- Karamustafaoğlu, S. & Mamlok-Naaman, R.  (2015) Understanding 

Electrochemistry Concepts using the Predict-Observe-Explain Strategy, 

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 

11(5), 923-936. 

- Kashdan, T. & Roberts, J. (2004). Trait and State Curiosity in the Genesis 

of Intimacy: Differentiation from Related Constructs. Journal of Social 

and Clinical Psychology, 23, 792–816. 

- Kibirige, I., Osodo, J., & Tlala, K. (2014). The Effect of Predict-Observe-

Explain Strategy on Learners’ Misconceptions about Dissolved Salts. 

Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-

Italy, 5(4), 300-310. 

- Koba, S. & Tweed, A. (2009). Hard-to-Teach Biology Concepts: A 

Framework to Deepen Student Understanding. Arlington, VA: 

National Science Teachers Association Press. 

- Leithner, A. (2011). Do student learning styles translate to different 

"testing Styles"?,Journal of Political science education, 7, 416-433. 

- Markey, A., & Loewenstein, G. (2014). Curiosity. In R. Pekrun & L. 

Linnenbrink-Garcia (Eds.), International handbook of emotions in 

education (pp. 228–245). New York, NY: Routledge. 



 ..............................................في تدريس مادة األحياء PEOEفاعلية استراتيجية وايت وجونستون 

- 420 - 

- Özdemir, H. Bag, H., & Bilen, K. (2011). Effect of Laboratory Activities 

Designed Based on Prediction - Observation - Explanation (POE) Strategy 

on Pre-Service Science Teachers’ Understanding of Acid-Base Subject, 

Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Dokuz 

Eylul University Institute, Izmir, Turkey, Special Issue, 169-174 

- Parker, J., Anderson, C., Heidemann, M., Merrill, J., Merritt, B., 

Richmond, G. & Urban-Lurain, M. (2012). Exploring Undergraduates' 

Understanding of Photosynthesis Using Diagnostic Question Clusters. 

CBE Life Science Education, 11(1): 47–57. 

- Phanphech, P. & Tanitteerapan, T. (2017). The Development of a Model to 

Promote Predict, Observe, Explain Strategies for Teaching about Electric 

Circuits in Virtual Environments, The Asian Conference on Technology 

in the Classroom, 11th to 14th May, Kobe, Japan  

- Richmond, A.  & Cummings, R. (2005). Implementing Kolb’s learning 

styles into online distance education. International Journal of 

Technology in Teaching and Learning, 1(1), 45-54. 

- Rini, A., Suryani ,N.& Fadhilah,S.S. (2019).Development of the predict 

observe explain (Poe)-based thematic teaching materials. International 

Journal of Educational Research Review, 4(1),1-7. 

- Rusbult, C. (2013). How can we use Design-Thinking Process to improve 

Problem Solving and Education? Retrieved in 02/08/2019 from: 

http://designprocessineducation.com/designthinking/index.htm?home.

htm 

- Sari, A. & Alarifin, D. (2016). Pengembangan modul berbasis POE 

(Predict, Observe, Explain) Materi Usaha dan Energi Ditinjau Dari 

Kemampuan Kognitif. Jurnal Pendidikan Fisika, 4(2), 124-136. 

- Sek, Y., Deng, H. McKay, E. & Qian, M. (2015). Investigating the Impact 

of Learners’ Learning Styles on the Acceptance of Open Learner Models 



 ..............................................في تدريس مادة األحياء PEOEفاعلية استراتيجية وايت وجونستون 

- 427 - 

for Information Sharing. Australasian Conference on Information 

Systems, Adelaide, Australia 

- Sesen, B. (2013). Diognosing pre-service teachers’ understanding of 

chemistry concepts by using coputer-mediated predict-observeexplain 

tasks. Chemistry Education research and Practice, 14, 239-246. 

- Spektor-Levy, O., Baruch, Y., & Mevarech, Z. (2013). Science and 

scientific curiosity in preschool- The teacher’s point of view. 

International Journal of Science Education, 35(13), 2226– 2253. 

- Svandova, K. (2013). Lower secondary school pupils misconceptions 

about photosynthesis and plant respiration: Pilot study. ECER 2013, 

Creativity and Innovation in Educational Research. 

- Tanner, K. & Allen, D. (2005). Approaches to Biology Teaching and 

Learning: Understanding the Wrong Answers – Teaching Toward 

Conceptual Change. Cell Biology Education, 4(2), 112-117. 

- Vadapally, P. (2014). Exploring students' perceptions and performance 

on predict-observe-explain tasks in high school chemistry laboratory, 

Unpuplished phd Dissertation, University of Northern Colorado 

- Warsono, Ms & Hariyanto, H. (2012). Pembelajaran Aktif: Teori dan 

Asesmen. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

- Weible, J. & Zimmerman, H. (2016) Science curiosity in learning 

environments: developing anattitudinal scale for research in schools, 

homes, museums, and the community. International Journal of Science 

education, 38 (8), 1235–1255. 


