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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في
تدريس األحياء عمى تنمية المفاىيم البيولوجية والحس العممي لدى طبلب المرحمة الثانوية
في مدينة مكة المكرمة .واختير (< )8طالباً من طبلب الصف األول الثانوي وفق الطريقة

العشوائية ليكونوا عينة لمدراسة ،تم توزيعيم إلى مجموعة تجريبية تم تدريسيا مادة األحياء
باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية ،وضابطة درست باستخدام االستراتيجية التقميدية ،كما
طبق عمى طبلب العينتين أداتين ،إحداىما اختبار لقياس المفاىيم البيولوجية ،واألداة األخرى
مقياس لقياس الحس العممي  ،كما اعتمدت الدراسة دليل المعمم لتدريس الموضوعات المختارة
من كتاب األحياء وفق استراتيجية التممذة المعرفية.
وبعد تحميل نتائج الدراسة تبين تفوق طبلب المجموعة التجريبية عمى طبلب
المجموعة الضابطة في أدائيم عمى أداتي الدراسة ،حيث تبين وجود فروق دالة إحصائياً عند
مستوى ( )α=7.79بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار

المفاىيم البيولوجية ،وىذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية ،وكذلك تبين وجود فروق دالة
إحصائياً عند مستوى ( )α=7.79بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة

عمى مقياس الحس العممي ،وىذا الفرق أيضاً لصالح المجموعة التجريبية.

الكممات المفتاحية :استراتيجية التممذة المعرفية – المفاىيم البيولوجية -الحس العممي
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The effect of using the cognitive apprenticeship strategy in
teaching biology on development of biological concepts and
scientific sense for secondary stage students
Dr. Hameed Helal Alosaimi
Taif University
The aim of this study is to Identify the effect of using the cognitive
apprenticeship strategy in teaching biology on development of biological
concepts and scientific sense for secondary stage students in Makkah. The
study was followed by the experimental method, The sample consisted of
(84) students from 1st secondary grade students. They were randomly
selected and divided into two groups, a controlled group and an
experimental group. The controlled group studied the biology course
traditionally, while the experimental group studied the same course using
cognitive apprenticeship. Two tools were used to collect the data: biology
concepts test and Scientific sense scale.
The results showed that there were statistically significant
differences at (α = ...0) between the mean scores of the experimental and
control groups students in biology concepts test and scientific sense. And
this difference is in favor of the students of the experimental group who
studied using cognitive apprenticeship.

Keywords: Cognitive apprenticeship strategy, Biological Concepts,
Scientific Sense.
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هقذهت:
تُعد المواد العممية ومناىجيا من العوامل الرئيسة والضرورية لتنشئة جيل صالح يمتمك
الميارات العممية والحياتية المختمفة ،وذا عقمية متفتحة ومفكرة ليستوعب مستجدات ىذا
العصر الذي يعيش فيو وما فيو من انفجار معرفي وتقني في ميادين الحياة المختمفة ،وليذا
سعت وزارة التعميم في المممكة إلى االىتمام بيا وتطويرىا من خبلل مشروع تطوير مناىج
العموم فأنتجت سمسمة من كتب العموم الحالية المترجمة عن سمسمة عالمية لمعموم (سمسمة
ماجروىيل  ،(Mc Craw- Hillآخذة بعين االعتبار دور المعمم التوجييي واالشرافي في
تنفيذىا ،والدور الفعال والنشط فييا يكون لمطالب.
وكون مادة األحياء جزء رئيس من مادة العموم ،فقد سعت مناىجيا إلى االىتمام
بالمفاىيم البيولوجية التي تعد أساس ىذه المادة ،ومحور عممية تعمميا ،وليا دور ميم في
مساعدة الطالب عمى إدراك وفيم الحياة التي يعيش فييا ،كما انيا تعد قاعدة عريضة ألشكال
المعرفة البيولوجية األخرى كالمبادئ والقوانين والنظريات البيولوجية ،ودورىا في زيادة دافعية
التعمم والمشاركة الفعالة في اكتساب المعرفة والميارات واالتجاىات المختمفة كان البد من
االىتمام بيا وتنميتيا لدى ىذا الطالب بأفضل االستراتيجيات التدريسية (زيتون 777; ،؛
;==.)Urevbu, 7
وحيث إن و ازرات التعميم في معظم الدول قد بذلت الجيود والمشاريع إلصبلح تعميم
العموم ومناىجيا سعياً لجعل الطبلب قادرين عمى التواؤم والتكيف مع المجتمع ،فكان من
المتوقع أن تكون مرضية لممجتمع وتطمعاتو ،ولكن نتائج الدراسات البحثية التي أجريت دلت

عمى عكس ذلك ،فظير واقع تعميم العموم دون المأمول في مختمف مراحل التعميم ،حيث
بينت تمك النتائج أن الطبلب ال يدركون أو يفيمون المفاىيم العممية بل يحفظونيا ،كما
يحفظون خطوات الميارات العممية ولكن ال يمتمكون القدرة عمى تطبيقيا أو توظيفيا بحياتيم
وبيئتيم ،إضافة إلى ضعف دافعيتيم نحو تعمم العموم ،وضعف كذلك في مستوى الحس
العممي خبلل ممارستيم لممواقف التعميمية أثناء دراسة مواد العموم بشكل عام واألحياء بشكل
خاص.
وقد أثبتت كثير من الدراسات أن ىذا الضعف والتدني في المستوى ال يعود سببو في
أغمب األحيان إلى مناىج العموم بل يعود إلى آلية تدريس ىذه المناىج واالستراتيجيات
التدريسية المستخدمة من قبل المعممين ،واستخدام وسائل تعميمية تقميدية بعيدة عن
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مستحدثات التكنولوجيا ،باإلضافة إلى تركيز المعممين في تمك االستراتيجيات عمى حفظ
الطبلب لممعرفة بشكل آلي دون فيميا وادراكيا بشكل مناسب ،ودون إثارة اتجاىات الطالب
ودافعيتو وتفكيره وحسو العممي ،ودون ربط التعمم بالتطبيق العممي لتمك المعرفة (عابد
والدوالت.)7777 ،
لقد أشارت كثير من ا لدراسات إلى أىمية اكساب الطبلب الحس العممي وتنميتو لدييم،
بل أعدتو ىدفاً رئيساً من أىداف تدريس العموم بشكل عام واألحياء بشكل خاص ،ألن الحس

العممي بجوانبو المعرفية والوجدانية يسيم اسياماً كبي ارً في اكتساب المعرفة العممية والميارات

الحياتية وتحقيق أىداف تدريس األحياء بشكل عام (محمد 777; ،؛ كاظم 777< ،؛
السعدي.)777= ،

ولكن؛ بالرغم من أىمية الحس العممي وتنميتو لدى الطبلب أثناء تدريس مناىج
األحياء ،إال أنو -كما ذكر سابقاً -ما زال دون المستوى المطموب لدييم ،حيث بينت الدراسات
السابقة (السبلمات 777< ،؛  Ford, 7777؛ , Forbes, & Biggers, Zangori

 )7777أن العممية التدريسية ما زالت تيتم وتركز عمى التمقين واالستراتيجيات التقميدية في
التدريس لتحقيق حفظ المعرفة العممية ،واىمال استراتيجيات التدريس الحديثة التي تجذب
اتجاىات الطالب وتنمي جوانب الحس العممي لديو.
وليذا أوصت كثير من الدراسات بإعادة النظر في تدريس المواد العممية وخاصة
األحياء ،والبحث عن استراتيجيات تدريس فعالة تمكن الطالب من اكتساب المفاىيم البيولوجية
وتنميتيا ،باإلضافة إلى تنمية الحس العممي لديو ،وحيث إن استراتيجية التممذة المعرفية
تنبثق عن النظرية البنائية ،فقد ركزت عمى أن الطالب يبني معارفو ومفاىيمو من محاوالتو
لفيم خبراتو ،وجعمو نشط يستخدم حواسو المختمفة وتفكيره لمبحث عن المعنى ،فيعمل عمى
إعادة بناء فيمو لممعرفة والظواىر المختمفة بشكل مستمر كمما ظيرت أدلة وحجج جديدة
تتناقض مع فيمو الحالي ،فالطالب ىو من يقوم ببناء حقيقتو وتشكيميا ،وال يؤمن بوجود
حقيقة واحدة ،كما أن استراتيجية التممذة المعرفية توجو الطالب لكي يستخدم ما تعممو في
تعميم وتعميق فيم المعرفة التي يكتسبيا (روبنسون وشور واينرس 7778 ،؛ السبلمات،
<.)777
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وبالرجوع إلى األدب التربوي يبلحظ اىتمام الدراسات واألبحاث باستراتيجية التممذة
المعرفية ،وذلك لدورىا الميم في زيادة دافعية الطبلب لممارسة ميارات التفكير واالعتماد عمى
النفس ،ومن ىذه الدراسات ( & Bieniek, 777< ; Kolikant, Gatchell, Hirsch,
 Linsenmeier, 777:؛ راشد 777: ،؛ السبلمات.)777< ،
ومن خبلل اطبلع الباحث عمى واقع تدريس األحياء في المدارس الثانوية بمدينة مكة
المكرمة ،ومبلحظات المعممين ،يبلحظ عزوف الطبلب عن دراستيا ،وقد أفاد كثير من
المشرفين التربويين أن سبب ذلك استخدام المعممين استراتيجيات تدريس تقميدية ،يكون دور
الطبلب فييا متمقين سمبيين ،وباإلضافة إلى عرض المفاىيم البيولوجية من خبلل ىذه
االستراتيجيات التدريسية يكون بشكل جاف ومجرد ،وىذا يؤثر عمى امتبلك الطبلب ليا،
وانعكس ذلك عمى مستوى الحس العممي لدييم فظير بصورة متدنية (الميمل 7777 ،؛
فاخرجي 7777 ،؛ المرواني ،)7777 ،كما يتبين من االختبارات الدولية لمعموم TIMSS
عاما في مادة العموم وبشكل خاص في المفاىيم العممية ،حيث
الخاصة بالمممكة وجود ضعفًا ً
ظيرت المتوسطات الحسابية لدرجات الطبلب دون المستوى الدولي ،كما أن نتائج طبلب
اضحا (.)Provasnik et al, 777:
اجعا و ً
المممكة شيدت تر ً
وبيذذا تظيذذر أىميذذة إعذذادة النظذذر فذذي تذذدريس العمذذوم بشذذكل عذذام واألحيذذاء بشذذكل خذذاص
لحذذل المشذذكمة ومعالجتيذذا ،لذذذلك ال بذذد مذذن اسذذتخدام اسذذتراتيجيات تذذدريس لمذذادة األحيذذاء تقذذوم
عمى الفمسفة الحديثذة لتذدريس العمذوم ،والتذي تركذز عمذى جعذل الطالذب محذو ارً لمعمميذة التعميمذة

التعممية ،وتجعل المواقف الصفية نشطة محفزة لمتعمم ،وتنمي لدى الطالب الحس العممي الذذي
يوجيو ويدفعو إلى مزيد من الفيم واالطبلع وبالتالي تحقق األىداف المنشودة.
وتتفق استراتيجية التممذذة المعرفيذة مذع فمسذفة تذدريس العمذوم الحديثذة ،وذلذك مذن حيذث

تصميم البيئة التعميمية ،وتنويع األنشذطة ،والتركيذز عمذى فاعميذة ونشذاط الطالذب وايجابيتذو فذي
المواقذف الصذفية ( ،)Tannous & Tannous, 7779كمذا تتفذق مذع أىذداف وزارة التعمذيم
التي تركذز عمذى نقذل العمميذة التعميميذة التعمميذة مذن التمحذور حذول المعمذم إلذى التمحذور حذول
الطالب ،وبيذا تم اختيار اسذتراتيجية التممذذة المعرفيذة فذي ىذذه الدراسذة لمتعذرف عمذى فاعميتيذا
فذي تذدريس مذادة األحيذاء عمذى تنميذة المفذاىيم البيولوجيذة والحذس العممذي لذدى طذبلب الصذذف
األ ول الثانوي في مدينة مكة المكرمة.

هشكلت الذراست:
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إن من األىداف الرئيسة لتدريس العموم بشكل عام واألحياء بشكل خذاص إكسذاب طذبلب
المرحمذذة الثانويذذذة المفذذاىيم البيولوجيذذذة ،وتنميذذذة الحذذس العممذذذي بجوانبذذو المعرفيذذذة والوجدانيذذذة
لدييم ،ولكن مذن خذبلل االطذبلع عمذى الدراسذات السذابقة التذي بينذت أن ىذؤالء الطذبلب يعذانون
مذذن ضذذعف عذذام فذذي امذذتبلك وادراك المفذذاىيم البيولوجيذذة ،وكذذذلك تذذدني الحذذس العممذذي لذذدييم،
باإلضافة إلى أىمية تنمية تمك المفاىيم والحس العممي لدى الطذبلب ( Ash, 7777؛ مذازن،
 7779؛ السيد 777: ،؛ أبو شامو 777; ،؛ محمد 777; ،؛ السذعدي 777= ،؛ السذيد،
= 777؛ = Koba & Tweed, 777؛  ،)Tanner & Allen, 7779كما الحذظ الباحذث
ىذه المشكمة من خبلل االشراف عمى طبلب التربية العممية وزيذارة مذدارس التذدريب واالسذتماع
إلى آراء معممي األحياء والمشرفين التربويين حذول مسذتوى الطذبلب بشذكل عذام ،وليذذا حاولذت
الدراسذذة الحالي ذة التصذذدي ليذذذه المشذذكمة ومعالجذذة ىذذذا الضذذعف مذذن خذذبلل تبنذذي اسذذتراتيجية
التممذذذة المعرفيذذة فذذي تذذدريس األحيذذاء لطذذبلب المرحمذذة الثانويذذة ،واإلجابذذة عمذذى السذؤال الذذرئيس
التالي:
ما أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس األحياء عمى تنمية المفاىيم
البيولوجية والحس العممي لدى طبلب الصف األول الثانوي؟
وانبثق من السؤال الرئيس السابق السؤالين التاليين:
-

ما أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس األحياء عمى تنمية المفاىيم
البيولوجية لدى طبلب الصف األول الثانوي؟

-

ما أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس األحياء عمى تنمية الحس
العممي (الجوانب المعرفية والجوانب الوجدانية) لدى طبلب الصف األول الثانوي؟

فزوض الذراست:
في ضوء أسئمة الدراسة ،تم صياغة الفروض التالية:
-

إحصائيا عند مستوى ( )7.79 =αبين متوسطي درجات المجموعة
ال يوجد فرق دال
ً
التجريبية التي درست موضوعات الفصمين الثاني (تنظيم تنوع الحياة) والثالث (البكتيريا
والفيروسات) من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي ،باستخدام استراتيجية التممذة
المعرفية ودرجات المجموعة الضابطة التي درست الموضوعات نفسيا باستخدام
االستراتيجية التقميدية في التطبيق البعدي الختبار المفاىيم البيولوجية.
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إحصائيا عند مستوى ( )7.79 =αبين المتوسطات الحسابية
ال يوجد فروق دالة
ً

لدرجات المجموعة التجريبية التي درست موضوعات الفصمين الثاني (تنظيم تنوع
الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات) من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي،
باستخدام است ارتيجية التممذة المعرفية والمتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة
الضابطة التي درست الموضوعات نفسيا باستخدام االستراتيجية التقميدية في التطبيق
البعدي لمقياس الحس العممي بجوانبو المعرفية.
-

إحصائيا عند مستوى ( )7.79 =αبين المتوسطات الحسابية
ال يوجد فروق دالة
ً
لدرجات المجموعة التجريبية التي درست موضوعات الفصمين الثاني (تنظيم تنوع
الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات) من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي،
باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية والمتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة
الضابطة التي درست الموضوعات نفسيا باستخدام االستراتيجية التقميدية في التطبيق
البعدي لمقياس الحس العممي بجوانبو الوجدانية.

هصطلحاث الذراست وتعزيفاتها اإلجزائيت:
التلوذة الوعزفيت" :انتقال الطالب من المستوى األقل خبرة وكفاءة إلى المستوى الماىر واأل كثر
خبرة وكفاءة من خبلل مساعدة خبراء" ( ،)Brown & Stefaniak, 777:, 777وتعرف
اجرائياً في ىذه الدراسة بأنيا إستراتيجية تدريس تستند إلى اإلتقان في المين والحرف،
وتتعمق بالجانب العقمي ،وبيا يتحول طبلب الصف األول الثانوي إلى ماىرين في اكتساب

المفاىيم البيولوجية واستخداميا بأنفسيم من خبلل النمذجة ( ،)Modelingوالتدريب
( ،)Coachingوالتأمل ( )Reflectionواالكتشاف (.)Exploration
الوفاااهين البيىلىجياات :تعذذرف المفذذاىيم بأنيذذا مذذا يتكذذون لذذدى الشذذخص مذذن فيذذم ومعنذذى مذذرتبط
بمصطمح أو كممة معينة ،وىو عبارة عن مجموعة خصائص مميزة يتشارك فييا أفذراد فئذة ىذذا
المفيذذوم جمذذيعيم وتميذذزه عذذن غيذذره مذذن المفذذاىيم (زيتذذون ،)777; ،وفذي ىذذذه الدراسذذة تعذذرف
المفاىيم البيولوجية إجرائياً بأنيا مفاىيم عممية وردت في محتوى الفصمين الثاني (تنظذيم تنذوع

الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات) من كتاب األحيذاء لمصذف األول الثذانوي ،وقياسذيا لذدى
الطالب بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا في اختبار المفذاىيم البيولوجيذة المعذد خصيصذاً ليذذه

الغاية.

- ;: -
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الحس العلوي :يعرف عمى أنو مقدرة الطالب عمى إصدار حكم واختيار األسموب المناسذب لحذل
مشكمة عممية ،بحيث يعتمد عمذى السذببية بأسذرع وقذت ممكذن ،وبسذموكيات وممارسذات الطالذب
نستدل عمى وجوده ،ويكون بجوانبو المعرفية والوجدانية (أبذو شذامو ،)777 ،777; ،ويعذرف
إجرائياً في ىذه الدراسة باألفعال واألنشذطة العقميذة (المعرفيذة والوجدانيذة) التذي يمارسذيا طالذب
اع حتذذى يصذذل إلذذى تعمذذم فعذذال ،وتذذم قياسذذو فذذي ىذذذه الدراسذذة
الصذذف األول الثذذانوي بشذذكل و ي

بالدرجذذة الكميذذة التذذي يحصذذل عمييذذا الطالذذب ف ذي مقيذذاس الحذذس العممذذي فذذي جوانبذذو المعرفيذذة
(تفعيل الحواس ،القدرة عمى االستدالل ،األسئمة وطرح المشكبلت ،المنطق العممي ،القذدرة عمذى
استدعاء الخبرات وربطيذا بالحاضذر) ،وجوانبذو الوجدانيذة (الفضذول العممذي ،المبذادرة ،المرونذة
في معالجة الموقف ،االستمتاع بالعمل العممي ،استقبلل التفكير).

أهذاف الذراست:
ىدفت ىذه الدراسة إلى:
التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس األحياء عمى تنمية

-

المفاىيم البيولوجية لدى طبلب الصف األول الثانوي.
التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس األحياء عمى تنمية

-

الحس العممي لدى طبلب الصف األول الثانوي.

أهويت الذراست:
يرجذذى أن تفيذذد ىذذذه الدراسذذة تذذدريس العمذذوم بشذذكل عذذام واألحيذذاء بشذذكل خذذاص مذذن
خبلل:
 -تزويد القائمين عمى المناىج وتصميميا وتطويرىا دليبلً لتذدريس مذادة األحيذاء لمصذف

األول الثانوي وفذق اسذتراتيجية التممذذة المعرفيذة التذي تركذز عمذى جعذل الطالذب محذو ارً

لمعممية التعميمية التعممية.

 تطرقيا إلذى اسذتراتيجية التممذذة المعرفيذة فذي تذدريس األحيذاء ،وىذذا يعذد بحذد ذاتذو ذافائذذدة جمذذة ،حيذذث إن اسذذتراتيجية التممذذذة المعرفيذذة تركذذز عمذذى دور معمذذم األحيذذاء فذذي
االرشذذذاد والتوجيذذذو ،والطالذذذب متفاعذذذل إيجذذذابي ومتعذذذاون مذذذع معممذذذو وزمبلئذذذو أثنذذذاء
المواقف التعميمية ،وىذا أسيم في تحقيذق أىذداف اجتماعيذة ومياريذة كثيذرة باإلضذافة
إلى أىداف الدراسة الحالية.
- ;; -
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 إعطائيذذا فكذذرة واضذذحة لكذذل مذذن واضذذعي ومصذذممي منذذاىج العمذذوم بالمرحمذذة الثانويذذةومعممذذي العمذذوم عذذن الحذذس العممذذي وأىميذذة تنميتذذو لذذدى الطذذبلب أثنذذاء تذذدريس المذواد
العممية المختمفة.
 إمكانية اسياميا في زيادة جودة تعمم طبلب المرحمة الثانوية في مادة األحياء. كمذذا تعذذد ىذذذه الدراسذذة ذات أىمي ذة ألنيذذا مذذن الدراسذذات القميمذذة  -فذذي حذذدود إطذذبلعالباحث -في المممكة التي استخدمت استراتيجية التممذة المعرفية فذي تذدريس األحيذاء
بالمرحمة الثانوية.

حذود الذراست:
اقتصرت ىذذه الدراسذة عمذى موضذوعات الفصذمين الثذاني (تنظذيم تنذوع الحيذاة) والثالذث
(البكتيريا والفيروسات) مذن كتذاب األحيذاء لمصذف األ ول الثذانوي ،والمفذاىيم البيولوجيذة الذواردة
فييا ،كما اقتصرت عمى عينة مذن طذبلب الصذف األول الثذانوي فذي مدينذة مكذة المكرمذة خذبلل
الفصل الدراسذي الثذاني مذن العذام الدراسذي =7887/787ىذذ ،باإلضذافة إلذى أن نتذائج الدراسذة
تتحذذدد بذذاألدوات التذذي اسذذتخدمتيا ،ومذذا تتمتذذع بذذو تمذذك األدوات مذذن خصذذائص سذذيكومترية مثذذل
الصدق والثبات.

اإلطار النظزي

أوالً :التلوذة الوعزفيت
تعذذود التممذذذة المعرفيذذة فذذي جذذذورىا إلذذى النظريذذة أو الفمسذذفة البنائيذذة المبنيذذة عمذذى
افتذذراض أن الطالذذب يبنذذي المعرفذذة مذذن خذذبلل محاوالتذذو لفيذذم خبراتذذو ،وال يمكذذن اعتبذذار ىذذذا
شخصذذا نش ذطًا يبحذذث عذذن المعنذذى؛
ذاء فارغ ذاً ينتظذذر أن يذذتم ممذذؤه بالمعمومذذات ،بذذل
ً
الطالذذب وعذ ً
ففيمذذو لؤلحذذداث واألشذياء يذذتم إعذذادة بنائذذو باسذذتمرار بظيذذور دالئذذل جديذذدة تتنذذاقض مذذع الفيذذم
الحذذالي ،والمسذذتندون إلذذى النظريذذة البنائيذذة يذذرون ويركذذزون عمذذى أن كذذل طالذذب حالذذة فريذذدة
تختمف عن حاالت الطبلب اآلخذرين ،ويقذوم كذل طالذب بتشذكيل بنيتذو المفاىيميذة بنفسذو ،حيذث
اسذذذتندوا فذذذي آرائيذذذم إلذذذى آراء برونذذذر  Brunerالذذذذي أكذذذد عمذذذى أن البنذذذاء المعرفذذذي يزودنذذذا
بالمعذاني والتنظذذيم لمخبذرات ،وبالتذالي يسذذمح لمطذذبلب بذأن يسذذتخدموا مذذا اكتسذبوه أثنذذاء تعمميذذم
لمتعمذذيم والتعمذذق فذذي المعمومذذة المكتسذذبة ،كمذذا اسذذتندوا أيض ذاً إلذذى آراء بياجيذذة  Piagetمذذن
خبلل نظرية النمو العقمي المعرفذي ،باإلضذافة إلذى آراء فيجوتسذكي  Vygotskyالذذي بذين أن

النمو يتم ضمن سياق اجتماعي ( Huang, 7777؛ مرعي والحيمة.)7777 ،
- ;< -
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وعمذذل كذذل مذذن كذذولنز وبذراون ونيومذذان ( Collins, Brown, & Newman,
=<= )7عمذذى تطذذوير اسذذتراتيجية تدريسذذية تجمذذع مذذا بذذين التممذذذة التقميديذذة والنظريذذة البنائيذذة،
تسمى استراتيجية التممذة المعرفية ،حيث إن النظرية البنائية تذرى اكتسذاب الميذارات باسذتخدام
سذذياقات حقيقيذذة وبممارسذذة العمذذل مذذع الذذزمبلء والخب ذراء ،والتممذذذة المعرفيذذة تسذذيم فذذي تذذوفير
خط ذوات تطبيقيذذة لمنظريذذة المعرفيذذة؛ وبيذذذا فذذالطبلب يحققذذون أىذذدافيم بشذذكل فعذذال بمبلحظذذة
الخبراء ،والعمذل ضذمن ميمذات ومواقذف واقعيذة وحقيقيذة حتذى يتمكنذوا مذن تطبيذق مذا اكتسذبوه
خبلل مواقفيم الحياتية الحقيقية ،وبيذا تكونذت اسذتراتيجية التممذذة المعرفيذة مذن ثذبلث مراحذل:
المبتذذدئ ،والعامذذل البذذارع ،والخبيذذر ،فالمبتذذدئ يبذذدأ بالتذذدرب تحذذت نظذذر ورعايذذة الخبيذذر لذذبعض
السنوات حتى يصبح عامبلً بارعاً متمكنذاً مذن ميذارات ومعمومذات حرفيذة معينذة ،فينطمذق ليعمذل
بمفذذذذرده ،وبعذذذذد سذذذذنوات مذذذذن ذلذذذذك يتتممذذذذذ عمذذذذى يديذذذذو مجموعذذذذة مذذذذن المبتذذذذدئين ويصذذذذبحوا
خبراء ).(Swanson & Holton, 7777
وتعذذذذد التممذذذذذة المعرفيذذذذة اسذذذذتراتيجية يذذذذتم خبلليذذذذا وضذذذذع الطالذذذذب بمواقذذذذف وخبذذذذرات
وممارسذذات حقيقيذذة وواقعيذذة عمذذى شذذكل أنشذذطة تعمميذذة تسذذيم فذذي ظيذذور الذذتعمم الفعذذال ،ومذذن
خبلليذذا ذلذذك يذذتم تمثذذل المعرفذذة السذذابقة ذات العبلقذذة بالميمذذة التذذي يقذذوم بيذذا ىذذذا الطالذذب،
فذذالتركيز ىنذذا عمذذى التأمذذل واسذذتخدام األدوات المعرفيذذة التذذي تعكذذس حكمذذة وخب ذرات المشذذاركين
وثقافتيم ،من خبلل التفاعل مع اآلخرين ،وربط العالم الذداخمي لمفذرد مذع العذالم الخذارجي ،ممذا
يدفع األفذراد لصذنع المعذاني بأنفسذيم .وىذذا يعنذي أن المعذاني تكذون دائمذاً تحذت البنذاء واعذادة
البناء ،والمعرفذة تظيذر فذي السذياقات ذات العبلقذة بذالخبرة التذي يذتم اكتسذابيا .وعميذو؛ فقذد تذم

اقتذذذراح التممذذذذة المعرفيذذذة كمنحذذذى بذذذديل لممنذذذاحي التقميديذذذة المسذذذتخدمة فذذذي التعمذذذيم والتذذذدريب
(.)Barab & Duffy, 7777 ; Dunlap, 7779
ويظيذذر دور المعمذذم خذذبلل اسذذتراتيجية التممذذذة المعرفيذذة مذذن خذذبلل النمذجذذة ( يعذذرض
المعمم الخبير العمميات واالستراتيجيات البلزمذة لتنفيذذ الموقذف التعميمذي ،والطالذب يبلحذظ ذلذك
) ،باإلضذذافة إلذذى التذذدريب مذذن خذذبلل مبلحظذذة الطالذذب فذذي أثنذذاء محاوالتذذو لمذذتعمم ،وتزويذذده
بالتمميحات والمساعدة إذا احتاج ذلك ،كمذا يقذوم المعمذم بذدور التسذقيل مذن خذبلل المسذاعدات
التي يقدميا خبلل أجزاء من المواقف التعميمية التي ال يسذتطيع الطالذب أن ينجزىذا بمفذرده فذي
البدايذة ،ثذم تقمذل ىذذه المسذاعدات كممذا أصذبح الطالذب أكثذر اسذتقبلالً ( Barab & Duffy,
- ;= -
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 .)7777 ; Dunlap, 7779أمذا دور الطالذب فيظيذر فذي اإلبانذة مذن خذبلل جعذل الطالذب
يفكر بتصرفاتو ،وبيان األسباب وراء ق ارراتذو واسذتراتيجياتو بحيذث يتصذبح معرفتذو الكامنذة أكثذر
وضوحاً ،ويظير أيضاً فذي التأمذل مذن خذبلل مراجعذة جيذوده المبذولذة إلكمذال الموقذف التعممذي
وتحميل أدائو ،وكذلك يظير في االستكشذاف بتعممذو آليذة صذياغة واختيذار الفرضذيات واختبارىذا

وبالتذذذالي الوصذذذول إلذذذى حمذذذول المشذذذكبلت بشذذذكل اسذذذتقبللي وبنفسذذذو (7==9

 Jarvela,؛

خطايبة 7777 ،؛ )Kang, 7777
ويتطمذذذب التعمذذذيم والذذذتعمم المقصذذذودين مذذذن خذذذبلل التممذذذذة المعرفيذذذة جعذذذل العمميذذذات
والممارسذذات مرئيذذة ومشذذاىدة مذذن الطذذبلب حتذذى يتمكنذذوا مذذن مبلحظتيذذا ومذذن ثذذم ممارسذذتيا
(=<= ،)Collins, Brown, & Newman, 7ويعذذرض إنكنبيذذرق ( (Enkenberg,
 7777األساليب التالية التي تدعم تحقيق أىداف استراتيجية التممذة المعرفية:
 النمذجة :شرح عممية التفكير. التفسير :شرح سبب اختيار الخطوات والعمميات المستخدمة. التدريب :متابعة الطبلب في العمل .المساعدة والدعم عند الحاجة. السقاالت :دعم الطبلب حتى يتمكنوا من التعامذل مذع الوظيفذة ،وكذذلك ىذذه االسذتراتيجيةتنطوي عمى االنسحاب التدريجي لممعمم عندما يتمكن الطبلب أنفسيم ميمة القيادة.
 التفكير :عندما يحمل الطالب ويقيم أدائو.وبذذين كذذل مذذن (  Snyder, Farrell & Baker, 7777؛ روبنسذذون وشذذور
واينذذرس )7778 ،أن االسذذتراتيجيات القائمذذة عمذذى التممذذذة المعرفيذذة تتكذذون عذذادة مذذن النمذجذذة
والتدريب واالضمحبلل ،وتؤكد عمى النجذاح فذي مختمذف المجذاالت ،فمذن خذبلل النمذجذة يبلحذظ
الطالذذب ويشذذاىد الطريقذذة العمميذذة فذذي حذذل المشذذكبلت خذذبلل سذذياق واقعذذي حقيقذذي ،ومذذن خذذبلل
التدريب يتم توجييو خبلل التطبيق والعمذل ،وبيذذا يشذكل المكونذان النمذجذة والتذدريب التسذقيل
( )Scaffoldingالذذبلزم لبلضذذمحبلل ودعمذذو ،فيتعذذزز لذذدى الطالذذب الميذذل نحذذو الذذتعمم الجديذذد
وتتحقذذق األىذذداف عنذذذدما يمذذارس حذذذل المشذذكبلت بنفسذذذو وبشذذكل منفذذذرد ،وباسذذتخدام التقنيذذذة
المناسبة وتيسيرىا وتقديم الدعم لتعمم الخبرات الجديدة .كمذا بذين كذانج ( )Kang, 7777أن
اسذذذذتخدام التممذذذذذة المعرفيذذذذة كاسذذذذتراتيجية تذذذذدريس يذذذذتم وفذذذذق خطذذذذوات تمثمذذذذت فذذذذي النمذجذذذذة
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( ،)Modelingوالتسذذذذذذذذذذذذذذذقيل ( ،)Scaffoldingوالتأمذذذذذذذذذذذذذذذل ( ،)Reflectionواإلنابذذذذذذذذذذذذذذذة
(.)Articulation
إن استراتيجية التممذة المعرفية تكذون ذات قيمذة مذن خذبلل وجذود طذبلب ولذيس مجذرد
ت ذوافر متذذدرب واحذذد وخبيذذر واحذذد ،فيذذي ونظاميذذا يشذذمبلن مجموعذذة مبتذذدئين (متذذدربين) ،وكذذل
متدرب مبتدئ فييم يعد مصد ار لممعرفة لآلخرين ،كما أن المبتذدئين يختمفذون أيضذاً فيمذا بيذنيم

في خبراتيم؛ وكذل الخبير يعد ممارساً ومذاى ارً أكثذر مذن المتذدرب المبتذدئ ،وبالتذالي فيذو يممذك
رؤيذذة أوسذذع لمنشذذاط أو الميذذارة واحتياجاتيذذا ،كمذذا أنذذو يتعمذذق بشذذكل أكبذذر ويتوسذذع فذذي فيذذم

الميذذذارة باسذذذتمرار أثنذذذاء تنفيذذذذه ليذذذا وتوجيذذذو وتدريبذذذو لآلخذذذرين (السذذذبلمات 777< ،؛ راشذذذد،
.)777:
ومما سبق؛ يمكن القول أن معمم األحياء الجيد يسعى لجعل الطذبلب مبتذدئين ويحذاول
أن يجعميذذم ينخرطذذون فذذي عمميذذة الذذتعمم ،ويكذذون ذلذذك مذذن خذذبلل عممذذو معيذذم وبجذذانبيم ،كمذذا
يعمل عمى خمق بيئة تعميميذة تعمميذة تحذوي مواقذف تعمميذة تذوجييم وتحذثيم إلذى دراسذة وفيذم
الواقع ومشكبلتو وحل تمك المشكبلت حتى قبل أن يفيموىا بشكل تام ،حيذث تتميذز اسذتراتيجية
التممذذذة المعرفيذذذة بتقسذذذيم وتجزئذذذة الموقذذذف التعميمذذي أو المشذذذكمة العمميذذذة إلذذذى أجذذذزاء صذذذغيرة
تتحدى قذدراتيم وتذوجييم إلذى اتقذان معالجذة وحذل مذا يسذتطيعون منيذا ،كمذا أن معمذم األحيذاء
يسذذعى لتزويذذد طبلبذذو بمواقذذف تعميميذذة تدريبيذذة مختمفذذة ومتعذذددة قبذذل نقميذذم إلذذى ميمذذات أكثذذر
صعوبة حتى يفيم ىؤالء الطبلب بشكل يتخطى مجرد تطبيق ما اكتسبوه من معارف.

ثانياً :الحس العلوي

تعذذد تنميذذة االتجاىذذات اإليجابيذذة لذذدى الطذذبلب نحذذو العمذذم والعمذذوم مذذن أىذذداف تذذدريس
العمذذوم الميمذذة ،ومذذن ىذذذه االتجاىذذات أن يمتمذذك الطذذبلب الحذذس العممذي؛ وىذذذا يمكذذنيم مذذن أن
يسذذتمتعوا بدراسذذة العمذذوم ،ويشذذعرىم بقيمذذة ذاتي ذم ،وأنيذذم قذذادرون عمذذى بنذذاء المعرفذذة العمميذذة
وبطريقتيم وفقاً لقدراتيم ولبنيتيم المعرفية ،ومعتمدين عمى تمقي المعرفذة العمميذة بشذكل أجذزاء

صذذغيرة واختزاليذذا إلذذى وقذذت الحاجذذة إلييذذا ،معبذذرين عذذن رأيي ذم باسذذتقبللية ،ممتمك ذين ميذذارات
التفكيذذر المتنوعذذة لمتواصذذل مذذع العذذالم المحذذيط بفاعميذذة لمواجيذذة المشذذكبلت مذذن خذذبلل تفعيذذل
الممارسات الذىنية ،والميارات العقمية بشكل إيجابي في عصذر التقذدم العممذي والتقنذي وخاصذة
في مجال العموم (الشحري.)7777 ،
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ومذن خذذبلل مراجعذذة األدب التربذذوي تبذذين وجذود تعريفذذات عذذدة لمفيذذوم الحذذس العممذذي،
فقد عرفذو الذزعيم ( )7777باأل نشذطة الذىنيذة والعقميذة التذي يمارسذيا الطالذب بأسذموب معرفذي
ووجذذداني ،يذذتمكن مذذن خبلليذذا تحقيذق األىذذداف المنشذذودة .وعرفذذو مذذازن ( )7= ،7779بأنذذو"
القدرة عمى إصدار حكم وانتقاء الطرق الصحيحة لموصول إلى حل مشكمة عممية واتخذاذ القذرار
معتمدا عل السببية وبأسرع وقت ممكن ،ويستدل عمى وجوده من خذبلل الممارسذات التذي يقذوم
ً
بيذذا المذذتعمم وتشذذير أغمبيذذا إلذذى أداءات المذذتعمم الذىنيذذة وعمميذذات قائمذذة عمذذى الفيذذم واإلدراك
والوعي" ،كما ويعرف بأنو "قدرة الطالب عمى التعبير عن أفكاره ووعيو بما يذدور فذي ذىنذو مذن
عمميذذات ،ممذذا يمكنذذو مذذن تفسذذير الظ ذواىر الكونيذذة المحيطذذة بذذو  ،ويسذذتدل عميذذو مذذن خذذبلل
الممارسات التي يقوم بيا الطالب" (محمد وزويذن ،)7=; ،777: ،أمذا حبيذب ()7: ،777:
فقذذد عرفذذو بأنذذو "قذذدرة الطالذذب عمذذى أن يصذذدر حكم ذاً مذذن خذذبلل اختيذذار أسذذاليب واسذذتراتيجيات
صحيحة يذتمكن مذن خبلليذا حذل المشذكبلت العمميذة التذي تواجيذو ،ويقذاس بمبلحظذة سذموكيات
وممارسات الطالب".
وبيذذذا يمكذذن القذذول بذذأن الحذذس العممذذي أنشذذطة عقميذذة وذىنيذذة (معرفيذذة ووجدانيذذة)
يمارسذذيا الطالذذب عنذذد مواجيذذة مشذذكمة عمميذذة ،حتذذى يصذذل إلذذى حذذل ليذذذه المشذذكمة وتحقيذذق
اليدف المنشود ،ويمكذن قياسذو وتحديذده مذن خذبلل مقذاييس الحذس العممذي المتعمذق بالجوانذب
المعرفية والجوانب الوجدانية.
ويتميذذز الطالذذب الممتمذذك لمحذذس العممذذي بوعيذذو لممواقذذف التعميميذذة ومذذا يكتسذذبو منيذذا،
ويذذدرك آليذذة تفكيذذره وميذذارات التفكيذذر التذذي يمارسذذيا ،ومذذرن فذذي معالجذذة المشذذكبلت وحميذذا،
واالسذذتمتاع بذذالقراءة حذذول الموضذذوعات العمميذذة أو مشذذاىدة أفذذبلم حوليذذا ،وحذذب االسذذتطبلع
واالبتكار ،كما يرغب في تصميم أجيزة أو اقتراحات جديدة لذبعض المشذكبلت البيئيذة ،باإلضذافة
إلى أنو يفعذل معظذم حواسذو ويسذتدعي الذتعمم السذابق لديذو ،وسذريع فذي أداء ميامذو مذع تعذدد
طذذرق المعالجذذة ،كمذذا يتميذذز بالقذذدرة عمذذى إدارة الوقذذت والتحذذدث بمغذذة عمميذذة واضذذحة ومناسذذبة
(الشحري 7777 ،؛ رمضان 777: ،؛ حبيب.)777: ،
ويقذذع عمذذى عذذاتق معمذذم األحيذذاء ميمذذة تنميذذة الحذذس العممذذي لطبلبذذو ،فعميذذو أن يييذ
ويصذذمم مواقذذف تعمميذذة مميئذذة بأنشذذطة يسذذتطيع الطذذبلب مذذن خبلليذذا ممارسذذة أشذذكال التفكيذذر
ومياراتذذو ،ويعبذذرون عذذن آرائيذذم بكذذل حريذذة ،وبيذذذا فيذذم يجذذدون المرونذذة المناسذذبة عنذذد قبذذول
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معمم األحياء جميع الحمذول التذي يطرحيذا ىذؤالء الطذبلب لحذل المشذكبلت العمميذة ،كمذا أن ىذذا
المعمذذذم يجذذذذب أن يوجذذذذو ويشذذذذجع طبلبذذذذو إلنجذذذذاز ميذذذذاميم ،وتنميذذذذة اتجاىذذذذاتيم نحذذذذو العمذذذذوم
وزيادة دافعيتيم لتعمميا والنجاح فييا ،وتذدريبيم عمذى اسذتدعاء تعمميذم السذابق مذن ذاكذرتيم،
واحترام الرأي والرأي اآلخر  ،ويرسخ وينمي ممارسات الحس العممي ،ويسعى إلذى تنميذة قذدرات
طبلبو االنفعالية ألنيا جانب رئيس من جوانب الحس العممي ،باإلضافة إلى ضذرورة أن يتحمذى
معمذذم األحيذذاء بالمغذذة العمميذذة الصذذحيحة ،ممارسذاً لميذذارات الحذذس العممذذي المعرفيذذة والوجدانيذذة

أثناء عممو مع طبلبو.

وتكمن أىمية الحس العممذي لذدى الطذبلب أثنذاء تذدريس مذادة األحيذاء ألنذو يسذاعدىم
في فيم المشكبلت العممية وادراكيا ومعالجتيا ،كما تنمو ثقتيم بأنفسذيم ،ويمكذنيم مذن امذتبلك
مرونذذة التفكيذذر ،باإلضذذافة إلذذى أنيذذم مذذن خذذبلل الحذذس العممذذي يعذذون ويذذدركون آليذذة تفكيذذرىم،
وبالتالي مقدرتيم عمى اختيار االستراتيجية المناسبة لذتعمميم وانجذاز مذا توكذل إلذييم مذن ميذام
(الشذذحري ،)7777 ،كمذذا يسذذاعدىم عمذذى اسذذتخدام المغذذة العمميذذة أثنذذاء التواصذذل والتعبيذذر عذذن
المفاىيم واألفكار العممية (السعدي.)777= ،
يذكر األدب التربوي جوانب مختمفة لمحس العممي ،ولكن أغمب الدراسات ركزت عمى
جانبين ىم الجانب المعرفي ويتكون من عدة ميارات منيا (تقديم األدلة واإلفاضة ،تفعيل
الحواس ،اليقظة العقمية (االنتباه والتركيز) ،تنظيم الوقت ،المنطق العممي ،التحدث بمغة
عممية ،تفعيل غالبية الحواس واستدعاء الخبرات ،التساؤل وطرح المشكبلت ،القدرة عمى
االستدالل ،القدرة عمى استدعاء الخبرات وربطيا بالحاضر ،القدرة عمى التصور المجرد وتوليد
األفكار) والجانب الوجداني ويتكون أيضاً من عدة ميارات منيا (التريث في اصدار األحكام،
التحكم في التيور ،االستشعار ،السرعة ،الفضول العممي ،حب االستطبلع ،المرونة في
معالجة المواقف ،التنظيم الذاتي ،اإلقدام والمبادرة وتحمل المسئولية ،االستمتاع بالعمل
العممي ،التريث وعدم التسرع ،المثابرة ،استقبللية التفكير وتقدير الذات) (الشحري 7777 ،؛
رمضان 777: ،؛ أبوشامة.)777; ،
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الذراساث السابقت
تم الرجوع إلى دراسات تناولت استراتيجية التممذة المعرفية واستخداميا في العممية
التعميمية التعممية ،وىذه الدراسات ىي:
أجرى كولكانت وجتشيل وىيرش ولينسميير ( & Kolikant, Gatchell, Hirsch
 )Linsenmeier, 777:دراسة ىدف من خبلليا إلى استخدام استراتيجية التممذة المعرفية
لتنمية الفيم المفاىيمي وتعزيز ميارات االتصال ،ولتحقيق ذلك تم تعميم الطمبة قراءة وفيم
وكتابة األدب العممي تكاممياً ،حيث تم السماح ليم بممارسة عمميات التفكير التي يستخدميا

الخبراء ،ودفعيم لتجريب استراتيجياتيم خبلل تنفيذ ميمات حقيقية .تم اختيار عينة مكونة
من ( )87طالباً ،طبقت عمييم استمارة مسحية ،وطمب إلييم ترتيب البنود بحسب أىميتيا
لمتحقق من امكاناتيم بكتابة أوراق عممية ،وكيفية البحث واالستفادة من مصادر المعرفة،

وفيم التسقيل ( )Scaffoldingالذي يمزم الطمبة ،بينت النتائج أن استراتيجية التممذة
المعرفية فاعمة ،حيث كانت نتائج الطمبة مرتفعة ،وكانت آرائيم أن عممية التسقيل مكنتيم من
تحديد أىدافيم ،واستطاعوا اإلجابة عن األسئمة البحثية التي وضعوىا في أوراق عمميم،
ولكنيم لم يتعرفوا عمى طريقة نقل معرفتيم لزمبلئيم اآلخرين وتوصيميا.
وحاولت دراسة ماليوت ار ( )Malhotra, 777:تصميم طريقة تدريسية لمادة العموم
لتنمية معرفة المحتوى وميارات االستقصاء لطمبة المرحمة المتوسطة ،باإلضافة إلى تقميل
الفجوة في التحصيل بين ذوي التحصيل المتدني وذوي التحصيل المرتفع ،ولذلك تم بتصميم
وحدة في موضوع البيئة ،وتكونت العينة من ( )778طالب من طمبة المرحمة المتوسطة،
وباستخدام استراتيجية التممذة المعرفية صمم ىؤالء الطمبة مستجمع أمطار ،بالتعاون مع
معمميم وعمماء بيئة ،أظيرت النتائج أن الطمبة ذوي التحصيل المنخفض أحرزوا نتائج دالة
احصائياً عمى مقياس نظرية المعرفة ،والطبلب ذوي التحصيل المرتفع أحرزوا نتائج دالة
احصائياً في التعبير عن االستقصاء ،كما أن جميع الطمبة أحرزوا نتائج مرتفعة عمى مقياس
معرفة محتوى وحدة البيئة.

واستيدفت دراسة (راشد وأحمد وعرفة )777< ،التعرف عمى فاعمية برنامج اثرائي
قائم عمى نظرية التممذة المعرفية في تنمية التحصيل المعرفي والوعي بقضايا البيئة المعاصرة
واالتجاه الدراسي لطالبات الشعبة التربوية بكمية االقتصاد المنزلي جامعة حموان في مصر ،تم
استخدام اختبار التحصيل المعرفي ومقياس الوعي البيئي ومقياس اال تجاه الدراسي وقائمة
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قضايا البيئة المرتبطة بتخصصات االقتصاد المنزلي ،كما تم توظيف البرنامج المقترح وىو
بناء عمي
برنامج إثرائي في تدريس األنشطة العممية البلصفية المقترحة والتي تم اختيارىا ً
قائمة قضايا البيئة المرتبطة بتخصصات االقتصاد المنزلي كعمم تطبيقي لمطالبات المعممات،
وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي ،وتكونت العينة من ()8:
طالبة ،توصمت النتائج إلى وجود فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في
جميع أدوات الدراسة .كذلك وجدت عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االختبار
التحصيمي ومقياس الوعي البي .
كما أن دراسة أبو ىدرة ( )7777حاولت الكشف عن أثر تدريس طمبة الصف
الخامس األساسي باستخدام التممذة المعرفية في تنمية القدرة عمى حل المشكبلت لدييم في
مادة العموم في مدينة عمان باألردن ،تكونت العينة من ( )787طالباً وطالبة ،توزعوا عشوائياً

إلى مجموعة ضابطة تم تدريسيا العموم باستخدام الطريقة االعتيادية ،ومجموعة تجريبية تم
تدريسيا المادة نفسيا باستخدام أسموب التممذة المعرفية ،وطبق عمييم مقياس القدرة عمى
حل المشكبلت ،أظيرت النتائج فاعمية التممذة المعرفية ،حيث تفوق طبلب المجموعة
التجريبية عمى زمبلئيم في المجموعة الضابطة في اكتسابيم لميارات حل المشكبلت.
أما دراسة ذوقان ( )7777فحاولت الكشف عن أثر تدريس العموم باستخدام
استراتيجية التممذة المعرفية عمى تحصيل الطمبة وتنمية التفكير العممي لدييم في فمسطين،
طبق اختبار تحصيمي واختبار التفكير العممي عمى عينة من (= )78طالباً وطالبة من طمبة

الصف العاشر ،بعد توزيعيم عمى مجموعتين ،وتدريس طمبة المجموعة التجريبية باستخدام
استراتيجية التممذة المعرفية وطمبة المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ،أظيرت نتائج
الدراسة فاعمية استراتيجية التممذة المعرفية ،حيث تفوق طمبة المجموعة التجريبية التي
درست باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية عمى طمبة المجموعة الضابطة في أدائيم عمى
أداتي الدراسة.
أجرى تشينج ( )Cheng, 7778دراسة نوعية ىدفت إلى تنفيذ وتقييم برنامج
تدريبي يعتمد عمى استراتيجية التممذة المعرفية لدراسة تأثيره في تنمية ميارات معممي رياض
األطفال المينية ،استغرق تنفيذ البرنامج ستة أشير ،وتم جمع بيانات نوعية بمبلحظة
الفصول الدراسية ،وباإلضافة إلى إجراء مقاببلت ومبلحظات لممعممين ،وأظيرت النتائج أن
- <9 -
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البرنامج ساعد في اال نخراط في التعميم البنائي من خبلل توفير الدعم الخارجي مثل خطط
ونماذج التعميم والتوجيو والتعاون في حل المشكبلت.
وفي دراسة اجراىا الشوبكي ( )7779حاول من خبلليا الكشف عن فاعمية استخدام
استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية المفاىيم الكيميائية لدى طالبات الصف الثامن األساسي
بغزة وحبين لبلستطبلع العممي ،تم استخدام المنيج التجريبي ،فطبق اختبار المفاىيم
الكيميائية ومقياس حب االستطبلع عمى عينة مكونة من (<<) طالبة خبلل السنة الدراسية
بعد تقسيميم عشوائياً إلى مجموعتين ضابطة درست العموم بالطريقة المعتادة وتجريبية

درست المادة نفسيا باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية ،أظيرت النتائج تفوق الطالبات
المواتي درسن باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية عمى الطالبات المواتي درسن بالطريقة

االعتيادية في أدائين عمى أداتي الدراسة.
كما ىدفت دراسة طنوس وطنوس ( )Tannous & Tannous, 7779إلى
الكشف عن دراسة تأثير استراتيجية التممذة المعرفية في فيم المفاىيم العممية لدى طالبات
المرحمة االبتدائية في ضوء موضع السيطرة لدييم ،تكونت العينة من ( );9طالبة في الصف
التاسع ،توزعن عشوائياً إلى مجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية،
ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،تم تصنيف الطالبات حسب موضع السيطرة

(داخمي وخارجي) بعد أن طبق عمييم مقياس موضع التحكم ،كما طبق اختبار فيم المفاىيم
العممية .أظيرت النتائج تفوق طالبات التممذة المعرفية في فيم المفاىيم العممية ،كما أظيرت
تفوق الطالبات البلئي لديين مركز داخمي لمتحكم عمى الطالبات البلئي لديين مركز خارجي
لمتحكم في فيم المفاىيم العممية.
أما دراسة ماثيو وجوزيف ( )Mathew & Joseph, 777:فقد ىدفت إلى
الكشف عن فاعمية استراتيجية التممذة المعرفية في الميارات فوق المعرفية ،استخدمت
طالبا من الصف الثامن األساسي في والية كيراال.
المنيج التجريبي ،وتكونت العينة من (ً );:
توزعوا إلى مجموعة تجريبية درست وفق استراتيجية التممذة المعرفية ،ومجموعة ضابطة وفق
الطريقة االعتيادية ،تم تطبيق مقياس الميارات فوق المعرفية قبمياً وبعدياً .وأظيرت النتائج
التي توصمت إلييا الدراسة أن استراتيجية التممذة المعرفية أكثر فاعمية من الطريقة االعتيادية

في تطوير الميارات فوق المعرفية لدى الطبلب.
- <: -

ثر استخدام استراتيجية التلمذة المعرفية في تدريس األحياء على تنمية المفاهيم البيولوجية والحس العلمي

...............................

وكان اليدف من دراسة السبلمات (< )777الكشف عن أثر استخدام استراتيجية
التممذة المعرفية في تدريس الفيزياء عمى التحصيل وتنمية ميارات االدراك الفوقي لدى طبلب
المرحمة الثانوية .تكونت العينة من ( )97طالباً من طبلب الصف الثاني الثانوي في مدينة

الطائف ،تم توزيعيم عشوائياً إلى مجموعتين ،ضابطة درست مادة الفيزياء بالطريقة

االعتيادية ،وتجريبية درست المادة نفسيا باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية .استخدمت
الدراسة اختبار التحصيل العممي ،ومقياس ميارات االدراك الفوقي .وأظيرت النتائج وجود فرق
ذو داللة إحصائية بين المتوسطين الحسابيين لدرجات طبلب عينة الدراسة في المجموعتين
التجريبية والضابطة عمى اال ختبار التحصيمي ومقياس ميارات االدراك الفوقي لصالح طبلب

المجموعة التجريبية.
يتبين مما سبق ،توفر الدراسات التي تناولت استراتيجية التممذة المعرفية ،إال أن
ىناك ندرة في الدراسات المحمية التي تتعمق بيا واستخداميا في تدريس العموم ،كما أنو وفي
ضوء حدود عمم الباحث لم يتطرق الباحثون لدراسة تتعمق باستخدام استراتيجية التممذة
المعرفية وأثرىا في تنمية المفاىيم البيولوجية والحس العممي عمى وجو الخصوص ،كما أن
الباحث استفاد برجوعو إلى ىذه الدراسات في إثراء اإلطار النظري ،واجراءات الدراسة ،وبناء
أدواتيا ،إضافة إلى المقارنات بين النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسات والنتائج التي
توصمت إلييا الدراسة الحالية.

الطزيقت واإلجزاءاث:
هنهج الذراست:
اعتمذذدت الدراسذذة المذذنيج شذذبو التجريبذذي ،حيذذث تذذم تطبيذذق أداتذذي الدراسذذة المتمثمذذة
باختبذذار المفذذاىيم البيولوجيذذة ومقيذذاس الحذذس العممذذي عمذذى طذذبلب عينذذة الدراسذذة قبذذل البذذدء
بالتذذذدريس ،ثذذذم تذذذدريس األحيذذذاء لطذذذبلب المجموعذذذة التجريبيذذذة باسذذذتخدام اسذذذتراتيجية التممذذذذة
المعرفيذذة ،وتذذدريس طذذبلب المجموعذذة الضذذابطة المذذادة نفسذذيا ولكذذن باسذذتخدام االسذذتراتيجية
التقميدية ،ثم تم تطبيق أداتي الدراسة بعدياً.
عينة الدراسة:

تكونذذذت عينذذذة الدراسذذذة مذذذن (< )8طالبذذذاً مذذذن طذذذبلب الصذذذف األول الثذذذانوي (نظذذذام

المقررات) ،تم اختيارىم عشذوائياً ،ثذم تذوزيعيم إلذى مجمذوعتين تجريبيذة ( )78طالبذاً ،وضذابطة
( )78طالباً.
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مادة الدراسة (دليل المعمم):
تم اعتماد دليل المعمم كمادة ليذه الدراسة ،حيث تم اختيار الفصمين الثاني (تنظيم
تنوع الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات) من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي ،ثم
تصميم واعداد دليل لمعمم األحياء مستند إلى استراتيجية التممذة المعرفية ليذين الفصمين
وذلك وفقاً لمخطوات التالية:

 تحديد أىداف الدليل والمتمثمة في عرض استراتيجية التممذة المعرفية وأىميتيا وخطواتتنفيذىا ،وتنمية المفاىيم البيولوجية والحس العممي لدى طبلب الصف األول الثانوي،

باإلضافة إلى تحقيق األىداف التعميمية المحددة في الفصمين الثاني (تنظيم تنوع الحياة)
والثالث (البكتيريا والفيروسات) من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي.
 تم تصميم الدروس المختارة بناء عمى خطوات استراتيجية التممذة المعرفية بعد تحديدأىداف كل درس ،واجراءات تنفيذه ،واحتياجاتو من أدوات ووسائل تعميمية ،باإلضافة إلى
أدوات وأساليب التقويم المناسبة.
 كما اشتمل عمى أوراق عمل وأنشطة تعممية صممت بشكل يتوافق مع خطوات استراتيجيةالتممذة المعرفية تطبق عمى طبلب عينة الدراسة.

 تكون الدليل من :المقدمة ،أىداف الدليل ،فكرة مبسطة عن استراتيجية التممذة المعرفية،وأىميتيا وخطوتيا ،األىداف التعميمية لممادة المختارة ،توجييات وارشادات لمعمم األحياء،
باإلضافة إلى توزيع وقت الدرس عمى كل خطوة او نشاط.
-

لمتأكد من صدق الدليل تم عرضو في صورتو األولية عمى (<) محكمين في تخصص
المناىج وطرق تدريس العموم ،حيث وضعوا بعض المبلحظات البسيطة عميو ،والتي
تمثمت في تصحيح بعض الصياغات المغوية ،وتقديم أو تأخير بعض الخطوات.

 -بعد أن تم اجراء التعديبلت التي طمبيا المحكمون ،تم اخراج الدليل بصورتو النيائية.

- << -
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أداتي الذراست:
استخدمت ىذه الدراسة األداتين التاليتين:

أوالً :اختبار الوفاهين البيىلىجيت

تذم بنذذاء وتصذميم اختبذذار تحصذذيمي موضذوعي مذذن نذوع االختيذذار مذذن متعذدد فذذي مقذذرر
األحيذذذاء لمصذذذف األول الثذذذانوي ،بيذذذدف الكشذذذف عذذذن مذذذدى تنميذذذة الطذذذبلب لممفذذذاىيم العمميذذذة
المتضذذمنة الفصذذمين الثذذاني (تنظذذيم تنذذوع الحيذذاة) والثالذذث (البكتيريذذا والفيروسذذات) مذذن كتذذاب
األحياء لمصف األول الثانوي.
وتذذذم إعذذذداد ىذذذذا االختبذذذار بعذذذد حصذذذر المفذذذاىيم البيولوجيذذذة التذذذي تتضذذذمنيا الوحذذذدة
المختارة ،وتصميم جدول المواصذفات لبلختبذار ،صذياغة فقراتذو التذي بمغذت فذي صذورتو األوليذة
مذذن (; )7فقذذرة ،توزعذذت عمذذى مسذذتويات بمذذوم المعرفيذذة (التذذذكر ،الفيذذم ،التطبيذذق ،المسذذتويات
العميا) ثم عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة محكمين بمغ عذددىم (<) محكمذين
فذذذي تخصصذذذات المنذذذاىج وطذذذرق تذذذدريس العمذذذوم واالختبذذذارات والمقذذذاييس ،حيذذذث أبذذذدوا بعذذذض
المبلحظات تركز في حذف فقذرتين وتعذديل صذياغة ثمذان فقذرات ،وبيذذا أصذبح عذدد فقراتذو فذي
صذذورتو النيائيذذة ( )79فقذذرة ،ثذذم تذذم تطبيذذق االختبذذار عمذذى عينذذة اسذذتطبلعية مذذن خذذارج عينذذة
الدراسذذة مكونذذة مذذن ( )77طالب ذاً ،وحسذذبت معذذامبلت الصذذعوبة والتمييذذز إذ تراوحذذت المعذذامبلت

بذذين ( )7.<9 – 7.78لمصذذعوبة و(; )7.:9 – 7.7لمتمييذذز ،كمذذا حسذذب االتسذذاق الذذداخمي
لبلختبار بإيجاد معامل ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لمسذتوى الفقذرة ،حيذث تراوحذت بذين
( )7.8:و (;< ،)7.وبذذذين درجذذذة كذذذل مسذذذتوى والدرجذذذة الكميذذذة لبلختبذذذار حيذذذث تراوحذذذت بذذذين
احصائيا.
( )7.9:و ( ،)7.<8وتعد معامبلت ارتباط مقبولة
ً

وبناء عمى نتائج التجربة االسذتطبلعية اسذتخدمت معادلذة كذودر ريتشاردسذون (KR-

 )77لحسذذاب ثبذذات االختبذذار ،فكانذذت قيمتذذو (=< ،)7.وىذذذا يبذذين تمتذذع االختبذذار بدرجذذة عاليذذة
من الثقة والثبات ،يمكن الوثوق بو واالطمئنان إلى نتائجو بعد تطبيقو عمى عينة الدراسة.
كما تم التحقق من وضذوح تعميمذات االختبذار وفقراتذو ومناسذبتيا لطذبلب الصذف األول
الثانوي ،وحساب الزمن المناسب لئلجابة عن أسئمة االختبار وذلك بحسذاب المتوسذط الحسذابي
لمزمن الذي استغرقو جميع الطبلب ،حيث بمغ ( ) 87دقيقة.

- <= -
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ثانياً :هقياس الحس العلوي
تذذم الرجذذوع إلذذى عذذدد مذذن الدراسذذات السذذابقة التذذي اسذذتخدمت مقذذاييس الحذذس العممذذي
(= Jones & Tylor, 777؛  Lebedv, 7779؛ السذبلمات 777< ،؛ السذعدي777= ،
؛ محمذد ،)777; ،ثذم تصذذميم قائمذة لمجوانذب المعرفيذذة والوجدانيذة لمحذس العممذذي لذدى طذذبلب
المرحمة الثانوية ،حيث تكونت القائمة بصورتيا األولية من:
 الجوانب المعرفية المنوي تنميتيا لدى الطبلب وىي (تفعيل الحواس ،القدرة عمىاالستدالل ،األسئمة وطرح المشكبلت ،المنطق العممي ،القدرة عمى استدعاء الخبرات
وربطيا بالحاضر).
 الجوانب الوجدانية (الفضول العممي ،المبادرة ،المرونة في معالجة الموقف ،االستمتاعبالعمل العممي ،استقبلل التفكير).

 -ثم عرضت القائمة عمى مجموعة مكونة من (<) محكمين في تخصص المناىج وطرق

تدريس العموم ،وجميعيم اتفقوا عمى مناسبة تمك الجوانب وأىمية تنميتيا لدى طبلب

المرحمة الثانوية.
 ثم تم تصميم مقياس الحس العممي بناء عمى القائمة السابقة ،وتكون ىذا المقياس منجزئين كما يمي:

 الجزء الخاص بالجوانب المعرفية لمحس العممي :صيغت بصذورة أوليذة ( )77فقذرة مذن
نوع االختيار من متعدد تقيس الجوانب المعرفية لمحس العممي (تفعيل الحواس ،القذدرة
عمذذى االسذذتدالل ،األسذذئمة وطذذرح المشذذكبلت ،المنطذذق العممذذي ،القذذدرة عمذذى اسذذتدعاء
الخبرات وربطيا بالحاضر).
 الجزء الخاص بالجوانب الوجدانية لمحس العممي :صيغت بصورة أولية (< )7فقرة
وفق تدريج ليكرت الخماسي (موافق بشدة ،موافق ،غير متأكد ،غير موافق ،غير
موافق بشدة) تقيس الجوانب الوجدانية لمحس العممي (الفضول العممي ،المبادرة،
المرونة بمعالجة الموقف ،االستمتاع بالعمل العممي ،استقبلل التفكير).
 بعد ذلك عذرض مقيذاس الحذس العممذي بجزئيذو عمذى (<) محكمذين مختصذين فذي المنذاىجوطرق تدريس العموم ،حيث أبدوا بعض المبلحظات التذي تمثمذت فذي تعذديل صذياغة بعذض

الفقرات ،وحذف فقرة واحدة من الجزء الخاص بالجوانب المعرفية ،وثذبلث فقذرات مذن الجذزء
- =7 -
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الخاص بالجوانب الوجدانية ،فأصبح المقيذاس فذي صذورتو النيائيذة مكونذاً مذن ( )77فقذرة
تقيس الجوانب المعرفية ،و( )79فقرة تقيس الجوانب الوجدانية.

 ولمتأكد من الخصائص السيكومترية لممقياس تم تطبيقو عمى عينة استطبلعية مكونذة مذن( )77طالب ذاً مذذن طذذبلب الصذذف األول الثذذانوي ،ثذذم تذذم حس ذاب ثبذذات المقيذذاس باسذذتخدام

معادلذذة كرونبذذاخ ألفذذا ( )αفكذذان (=< )7.لمجذذزء الخذذاص بالجوانذذب المعرفيذذة ،و()7.<7

لمجزء الخذاص بالجوانذب الوجدانيذة ،باإلضذافة إلذى حسذاب االتسذاق الذداخمي لممقيذاس مذن
خبلل حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمجذزء التذي انذدرجت تحتذو،
حيث تراوح بين (<.)7,;= - 7,9
 -وبيذذذا تكذذون الدرجذذة النيائيذذة لمجذذزء المتعمذذق بالجوانذذب المعرفيذذة لمقيذذاس الحذذس العممذذي

تتذذذراوح بذذذين ( ،)77 -7بينمذذذا تتذذذراوح لمجذذذزء المتعمذذذق بالجوانذذذب الوجدانيذذذة بذذذين (-79
.)779

اجزاءاث الذراست:
بعد تصميم دليل المعمم وأداتي الدراسة تم تنفيذ الجانب الميداني لمدراسة وفقاً لما يمي:
-

اختيار المدرسة الثانوية عشوائياً.

توزيع أفراد عينة الدراسة عمى مجموعتين تجريبية وضابطة عشوائياً.

التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة

لمتأكذذد مذذن تكذذافؤ مجمذذوعتي الدراسذذة قبذذل البذذدء بعمميذذة التذذدريس ،تذذم تطبيذذق أداتذذي
الدراسة قبمياً ،ثم تذم حسذاب متوسذط الذدرجات واالنحذراف المعيذاري ثذم حسذاب اختبذار (ت)
لتحديد داللة الفروق بين تمك المتوسطات ،فكانت النتائج كما يظيرىا جدول (.)7
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جذول ()1
نتبئج اختجبر (د) نفحص دالنخ انفروق ثُن انمتىسطبد انحسبثُخ نذرجبد طالة مجمىعتٍ
انذراسخ عهً اختجبر انمفبهُم انجُىنىجُخ انمجهٍ وممُبس انحس انعهمٍ انمجهٍ
درجبد مستىي
االنحراف
لُمخ د
انعذد انمتىسظ
انمجمىعخ
األداح
انذالنخ
انحرَخ
انمعُبرٌ
.6441
84
4..4
0..5
48
انتجرَجُخ
اختجبر انمفبهُم
1.111
انجُىنىجُخ
1.55
8.50
48
انضبثطخ
..8..
84
..81
5.0.
48
انتجرَجُخ
انجىانت انمعرفُخ
..481
نممُبس انحس
...4
4...
48
انضبثطخ
انعهمٍ
...50
84
4.5.
44.04 48
انتجرَجُخ
انجىانت انىجذانُخ
.6414
نممُبس انحس
14608 51.51 48
انضبثطخ
انعهمٍ

يتبين من جدول ( ) 7أن الفروق بين المتوسطات الحسابية ليست ذات داللة إحصائية
لكل من اختبار المفاىيم البيولوجية القبمي ومقياس الحس العممي القبمي بجزئيو (المعرفي
والوجداني) ،حيث بمغت قيمة (ت))7.77=( :

و(= )7,<8و( )7,<=:ومرتبطة

جميعيا باحتمال أكبر من ( ،)7.79وبيذا يتبين أن مجموعتي الدراسة متكافئتين قبل البدء
بعممية التدريس.
-

تدريب المعمم المتعاون عمى تطبيق استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس األحياء.

-

البذذدء بعمميذذة التذذدريس لمجمذذوعتي الدراسذذة مذذن قبذذل المعمذذم المتعذذاون (الحاصذذل عمذذى
درجذذة البكذذالوريوس فذذي األحيذذاء ،والذذدبموم التربذذوي) ،بعذذد أن تذذم وضذذح الباحذذث لذذو
الدراسذذة وأىذذدافيا وأىميتيذذا ،وآليذذة تطبيذذق خط ذوات اسذذتراتيجية التممذذذة المعرفيذذة فذذي
تدريس األحياء.

-

قذذام الباحذذث بحضذذور بعذذض الحصذذص الصذذفية لمتأكذذد مذذن سذذير التجربذذة وفذذق مذذا ىذذو
مخطط ليا.

-

تطبيق اختبار المفاىيم البيولوجية ،ومقياس الحس العممي بعد االنتيذاء مذن التذدريس
عمى طبلب مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة.

-

جمع البيانات وعمل التحميل االحصائي ليا.

-

الخروج بالنتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.
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األساليب اإلحصائيت الوستخذهت:
اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية:
 المتغيذذر المسذذتقل ،وىذذو اسذذتراتيجية التذذدريس ،ولذذو مسذذتويان :اسذذتراتيجية التممذذذة المعرفيذذة،
واالستراتيجية التقميدية.
 المتغيرات التابعة ،وىي :المفاىيم البيولوجية  -الحس العممي.
واستخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية التالية في معالجة بياناتيا:
-

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السذتجابات طذبلب عينذة الدراسذة
عمى اختبار المفاىيم البيولوجية ومقياس الحس العممي.

-

اختبذذار (ت) لئلجابذذة عمذذى س ذؤال الدراسذذة األول وفحذذص داللذذة الفذذروق بذذين
المتوسطات الحسابية.

-

تحميذذل التبذذاين األحذذادي المتعذذدد ( )MANOVAلئلجابذذة عمذذى س ذؤال الدراسذذة
الثاني وفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية.

نتائج الذراست:
يمكن عرض نتائج الدراسة كما يمي:

أوالً :إجابت السؤال األول:

نص السؤال األول عمى "ما أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس األحياء
عمى تنمية المفاىيم البيولوجية لدى طبلب الصف األول الثانوي؟" ولئلجابة عميو ،تم حساب
المتوسطين الحسابيين واالنحرافين المعياريين لدرجات الطبلب في مجموعتي الدراسة عمى
اختبار المفاىيم البيولوجية البعدي ،ثم حساب اختبار (ت) لفحص داللة الفرق بين
المتوسطين فكانت النتائج كما يظيرىا جدول (.)7
جذول ()4
نتبئج اختجبر (د) نفحص دالنخ انفرق ثُن انمتىسطُن انحسبثُُن نذرجبد طالة مجمىعتٍ
انذراسخ عهً اختجبر انمفبهُم انجُىنىجُخ انجعذٌ
درجبد مستىي
االنحراف
لُمخ د
انعذد انمتىسظ
انمجمىعخ
انحرَخ انذالنخ
انمعُبرٌ
1..0
15.84
48
انتجرَجُخ
..... 84 4.440
1..4
18...
48
انضبثطخ
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يظير من جدول ( )7وجود فرق ظاىري بين المتوسطين الحسابيين لدرجات طبلب
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى اختبار المفاىيم البيولوجية البعدي ،حيث بمغ ىذا
الفرق ( )7,87لصالح طبلب المجموعة التجريبية.
كما أظير جدول ( )7أن ىذا الفرق دال إحصائياً عند مستوى ( ،)7,79 =αحيث

بمغت قيمة ت المحسوبة ( ،)<.::9ومرتبطة باحتمال ( ،)7.777بمعنى تفوق طبلب
المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة األحياء باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية عمى
زمبلئيم في المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسيا وفق االستراتيجية التقميدية ،وبيذا
إحصائيا عند مستوى (=α
يتم رفض الفرض األول الذي نص عمى " ال يوجد فرق دال
ً
 )7.79بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست موضوعات الفصمين الثاني
(تنظيم تنوع الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات) من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي،
باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية ودرجات المجموعة الضابطة التي درست الموضوعات
نفسيا باستخدام الطريقة التقميدية في التطبيق البعدي الختبار المفاىيم البيولوجية" ،وقبول
()7.79 =α

إحصائيا عند مستوى
الفرض البديل الذي نص عمى "يوجد فرق دال
ً
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست موضوعات الفصمين الثاني (تنظيم
تنوع الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات) من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي،
باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية ودرجات المجموعة الضابطة التي درست الموضوعات
نفسيا باستخدام الطريقة التقميدية في التطبيق البعدي الختبار المفاىيم البيولوجية ،وىذا
الفرق لصالح الطبلب الذين درسوا األحياء باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية".
ويمكن تفسير النتيجة السابقة إلى طبيعة استراتيجية التممذة المعرفية التي أسيمت
في جعل التعمم ذا معنى ،وركزت عمى نشاط الطالب بالدرجة األ ولى ،وجعمو محو ارً لمعممية
التعميمية ،بمعنى أنيا حققت شقي

العمم (المادة والطريقة) ،وبذلك جعمتو يبحث

ويستكشف ويسأل حتى يصل بنفسو إلى المعرفة العممية ،بمعنى أنو بنى بنيتو العقمية بنفسو
وربطتيا بتعممو السابق ،عمى عكس االستراتيجية التقميدية التي تركز عمى المعرفة العممية
فقط وتجعل من الطالب متم ي
ق سمبي لممعرفة العممية.

كما ويمكن عزو النتيجة السابقة إلى أن الطبلب في استراتيجية التممذة المعرفية
يمارسون ميمات تعميمية ضمن سياقات عممية اجتماعية يتم خبلليا تشكيل تعمم ذا معنى،
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كما أن استخداميا وبخاصة النمذجة والتسقيل ،وتدريس االستراتيجيات واالكتشاف الداعم
لمطبلب أثناء التعمم سمح بازدياد تركيزىم عمى تعمم المفاىيم البيولوجية ،باإلضافة إلى أن
استراتيجية التممذة المعرفية ساىمت في مساعدة الطبلب عمى تحديد أىدافيم التعممية ،فزادت
المنافسة أثناء التعمم واكتسبوا مفاىيم بصورة مناسبة.
كما يمكن أن يفسر ذلك التفوق لمفرص التي توفرىا استراتيجية التممذة المعرفية ،من
تحديد المفاىيم ،وفيميا ،واعادة ترتيبيا وصياغتيا ،واستخدام الطمبة لما لدييم من معمومات
ذات عبلقة بيذه المفاىيم ،وطرح أسئمة حول النقاط التي ال يستطيعون فيميا في المفاىيم،
ومن ثم جمع المعمومات ذات العبلقة بالمفيوم ،وتحميميا وتصنيفيا وترتيبيا وفحصيا في
ضوء األدلة والحجج التي تؤيدىا ،وبالتالي جعل الطبلب خبراء في المادة التي يتعممونيا.
وىذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة كل من (راشد ،أحمد ،وعرفة 777< ،؛
الشوبكي 7779 ،؛ ذوقان 7777 ،؛ السبلمات 777< ،؛  Malhotra, 777:؛
 Kolikant, Gatchell, Hirsch & Linsenmeier, 777:؛

& Tannous

 )Tannous, 7779التي بينت فاعمية استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية بنية الطالب
المعرفية والمفاىيمية وتحصيمو العممي.

ثانياً :إجابت السؤال الثاني:

نص السؤال الثاني عمى "ما أثر استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس
األحياء عمى تنمية الحس العممي (الجوانب المعرفية والجوانب الوجدانية) لدى طبلب الصف
األول الثانوي؟" ولئلجابة عميو ،تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات الطبلب
في مجموعتي الدراسة عمى مقياس الحس العممي البعدي بجزئيو (الجوانب المعرفية ،الجوانب
الوجدانية) ،وذلك كما يمي:
-

النتائج المتعمقة بالجوانب المعرفية لمقياس الحس العممي:
تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات الطبلب في مجموعتي الدراسة

عمى مقياس الحس العممي البعدي المتعمق بالجوانب المعرفية ،فكانت النتائج كما يظيرىا
جدول (.)7
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جذول ().
انمتىسطبد انحسبثُخ واالنحرافبد انمعُبرَخ نذرجبد طالة مجمىعتٍ انذراسخ عهً ممُبس
انحس انعهمٍ انجعذٌ انمتعهك ثبنجىانت انمعرفُخ
االنحراف انمعُبرٌ
انمجمىعخ انعذد انمتىسظ
انجىانت انمعرفُخ
...4
..15
48
انتجرَجُخ
تفعُم انحىاس
.680
4.14
48
انضبثطخ
.60.
...4
48
انتجرَجُخ
انمذرح عهً االستذالل
.654
4.45
48
انضبثطخ
..01
..41
48
انتجرَجُخ
األسئهخ وطرح انمشكالد
..04
4.15
48
انضبثطخ
..44
..84
48
انتجرَجُخ
انمنطك انعهمٍ
..08
4.44
48
انضبثطخ
..81
..4.
48
انتجرَجُخ
انمذرح عهً استذعبء
..01
....
48
انخجراد ورثطهب ثبنحبضر انضبثطخ
1.88
14.08
48
انتجرَجُخ
انكهٍ
1.51
14.4.
48
انضبثطخ

يظير من جدول ( )7وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات طبلب
المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى التطبيق البعدي لمقياس الحس العممي ككل المتعمق
بالجوانب المعرفية ،وعمى كل جانب من جوانبو ،وىذه الفروق لصالح طبلب المجموعة
التجريبية ،ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق دالة إحصائياً ،استخدم تحميل التباين األحادي

المتعدد ( ،)MANOVAفكانت قيمة وليكس المبدا (<; )7.7ومرتبطة باحتمال مقداره
( ،)7.777مما يعني أن الفروق في المتوسطات دالة احصائياً عند مستوى (،)7.79=α
ويمكن عرض نتائج التحميل كما يظيرىا جدول (.)8
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جذول ()8
نتبئج تحهُم انتجبَن األحبدٌ انمتعذد ( )MANOVAنهممبرنخ ثُن انمتىسطبد انحسبثُخ نذرجبد
طالة مجمىعتٍ انذراسخ انضبثطخ وانتجرَجُخ عهً انتطجُك انجعذٌ نممُبس انحس انعهمٍ انمتعهك
ثبنجىانت انمعرفُخ
مستىي
متىسظ
درجخ
مجمىع
لُمخ ف
مصذر انتجبَن
انجىانت انمعرفُخ
انذالنخ
انمرثعبد
انحرَخ
انمرثعبد
..... 50.44 1...4
1
1...4
انمعبنجخ
..15.
44
5.14
انخطأ
تفعُم انحىاس
انمجمىع
85
4..14
انمعذل
..... 0...
4..4
1
4..4
انمعبنجخ
انمذرح عهً االستذالل
..815
44
11.15
انخطأ
انمجمىع
85
41.40.
انمعذل
..... 80..4 1...4
1
1...4
انمعبنجخ
األسئهخ وطرح
..41
44
1..41
انخطأ
انمشكالد
انمجمىع
85
44..1
انمعذل
....4 11...
8..4
1
8..4
انمعبنجخ
...4
44
14.04
انخطأ
انمنطك انعهمٍ
انمجمىع
85
4..45
انمعذل
..... 10.4.
8.41
1
8.41
انمعبنجخ
انمذرح عهً استذعبء
44
1..4.
انخطأ
انخجراد ورثطهب
انمجمىع
ثبنحبضر
85
14..1
انمعذل
..... 40.48 140..4
1
140..4
انمعبنجخ
4.01
44
110.41
انخطأ
انكهٍ
انمجمىع
85
44...1
انمعذل

يتضح من جدول ( )8وجود فرق دال احصائياً عند مستوى ( )α=7.79في نتائج

طبلب مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية عمى التطبيق البعدي لمقياس الحس العممي
ككل المتعمق بالجوانب المعرفية ،حيث إن قيم

(ف) المحسوبة جميعيا مرتبطة

باحتماالت أقل من ( ،)7.79وىذا يعني أن ىناك فروقًا دالة احصائياً بين المتوسطات

الحسابية لدرجات طبلب مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية عمى التطبيق البعدي لمقياس
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الحس العممي المتعمق بالجوانب المعرفية ولكل جانب من جوانبو ،وىذه الفروق تعزى
الستراتيجية التدريس ،ولصالح طبلب المجموعة التجريبية.
وبناء عمى ذلك رفض الفرض الصفري الثاني الذي نص عمى "ال يوجد فروق دالة
إحصائيا عند مستوى ( )7.79 =αبين المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية
ً
التي درست موضوعات الفصمين الثاني (تنظيم تنوع الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات)
من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي ،باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية والمتوسطات
الحسابية لدرجات المجموعة الضابطة التي درست الموضوعات نفسيا باستخدام االستراتيجية
التقميدية في التطبيق البعدي لمقياس الحس العممي بجوانبو المعرفية" ،وقبول الفرض البديل
الذي نص عمى "يوجد فروق دالة إحصائ ًيا عند مستوى ( )7.79 =αبين المتوسطات
الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية التي درست موضوعات الفصمين الثاني (تنظيم تنوع
الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات ) من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي ،باستخدام
استراتيجية التممذة المعرفية والمتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة الضابطة التي درست
الموضوعات نفسيا باستخدام االستراتيجية التقميدية في التطبيق البعدي لمقياس الحس
العممي بجوانبو المعرفية  ،ولصالح طبلب المجموعة التجريبية التي درست األحياء باستخدام
استخدام استراتيجية التممذة المعرفية".

 النتائج الوتعلقت بالجىانب الىجذانيت لوقياس الحس العلوي:تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات الطبلب في مجموعتي الدراسة
عمى مقياس الحس العممي البعدي المتعمق بالجوانب الوجدانية ،فكانت النتائج كما يظيرىا
جدول (.)9
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جذول ()0
انمتىسطبد انحسبثُخ واالنحرافبد انمعُبرَخ نذرجبد طالة مجمىعتٍ انذراسخ عهً ممُبس
انحس انعهمٍ انجعذٌ انمتعهك ثبنجىانت انىجذانُخ
االنحراف انمعُبرٌ
انمجمىعخ انعذد انمتىسظ
انجىانت انمعرفُخ
4.15
11..4
48
انتجرَجُخ
انفضىل انعهمٍ
4..4
14.04
48
انضبثطخ
4.80
11.41
48
انتجرَجُخ
انمجبدرح
4..4
14.08
48
انضبثطخ
4.44
14.14
48
انتجرَجُخ
انمرونخ فٍ معبنجخ
انمىلف
1.44
14.84
48
انضبثطخ
4.10
14.14
48
انتجرَجُخ
االستمتبع ثبنعمم انعهمٍ
4..0
14.44
48
انضبثطخ
4.4.
11.14
48
انتجرَجُخ
استمالل انتفكُر
1.41
14.0.
48
انضبثطخ
0.4.
10.41
48
انتجرَجُخ
انكهٍ
4.41
44.14
48
انضبثطخ

يظير من جدول ( )9وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات طبلب
المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى التطبيق البعدي لمقياس الحس العممي ككل المتعمق
بالجوانب الوجدانية ،وعمى كل جانب من جوانبو ،وىذه الفروق لصالح طبلب المجموعة
التجريبية ،ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق دالة إحصائياً ،استخدم تحميل التباين األحادي

المتعدد ( ،)MANOVAفكانت قيمة وليكس المبدا ( )7.898ومرتبطة باحتمال مقداره
( ،)7.777مما يعني أن الفروق في المتوسطات دالة احصائياً عند مستوى (،)7.79=α
ويمكن عرض نتائج التحميل كما يظيرىا جدول (.):
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جذول ()4
نتبئج تحهُم انتجبَن األحبدٌ انمتعذد ( )MANOVAنهممبرنخ ثُن انمتىسطبد انحسبثُخ نذرجبد
طالة مجمىعتٍ انذراسخ انضبثطخ وانتجرَجُخ عهً انتطجُك انجعذٌ نممُبس انحس انعهمٍ انمتعهك
ثبنجىانت انىجذانُخ
مستىي
متىسظ
درجخ
مجمىع
مصذر
لُمخ ف
انجىانت انمعرفُخ
انذالنخ
انمرثعبد انحرَخ انمرثعبد
انتجبَن
..... 14.41 50...
1
50...
انمعبنجخ
8.018
84
4.5.45
انخطأ
انفضىل انعهمٍ
انمجمىع
85
444.45
انمعذل
..... 14.5. 40...
1
40...
انمعبنجخ
8.04
84
4.1.11
انخطأ
انمجبدرح
انمجمىع
85
410.40
انمعذل
..... 15.44 50...
1
50...
انمعبنجخ
8.11
84
114.14
انخطأ
انمرونخ فٍ معبنجخ
انمىلف
انمجمىع
85
445.14
انمعذل
..... 1.1.
0...4
1
0...4
انمعبنجخ
84
4.4.84
انخطأ
االستمتبع ثبنعمم
انعهمٍ
انمجمىع
85
444.84
انمعذل
..... 11..0 44.41
1
44.41
انمعبنجخ
84
114.4.
انخطأ
استمالل انتفكُر
انمجمىع
85
451..1
انمعذل
..... 0...8 1440...
1
انمعبنجخ 1440...
84
1445.14
انخطأ
انكهٍ
انمجمىع
85
.81..40
انمعذل

يتضح من جدول ( ):وجود فرق دال احصائياً عند مستوى ( )α=7.79في نتائج

طبلب مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية عمى التطبيق البعدي لمقياس الحس العممي
ككل المتعمق بالجوانب الوجدانية ،حيث إن قيم ف المحسوبة جميعيا مرتبطة باحتماالت أقل
من ( ،)7.79وىذا يعني أن ىناك فروقًا دالة احصائياً بين المتوسطات الحسابية لدرجات

طبلب مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس الحس العممي

المتعمق بالجوانب الوجدانية ولكل جانب من جوانبو يعزى الستراتيجية التدريس ،ولصالح
طبلب المجموعة التجريبية.
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وبناء عمى ذلك رفض الفرض الصفري الثالث الذي نص عمى "ال يوجد فروق دالة
إحصائيا عند مستوى ( )7.79 =αبين المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية
ً
التي درست موضوعات الفصمين الثاني (تنظيم تنوع الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات)
من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي ،باستخدام استراتيجية التممذة المعرفية والمتوسطات
الحسابية لدرجات المجموعة الضابطة التي درست الموضوعات نفسيا باستخدام االستراتيجية
التقميدية في التطبيق البعدي لمقياس الحس العممي بجوانبو الوجدانية" ،وقبول الفرض البديل
إحصائيا عند مستوى ( )7.79 =αبين المتوسطات
الذي نص عمى "يوجد فروق دالة
ً
الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية التي درست موضوعات الفصمين الثاني (تنظيم تنوع
الحياة) والثالث (البكتيريا والفيروسات ) من كتاب األحياء لمصف األول الثانوي ،باستخدام
استراتيجية التممذة المعرفية والمتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة الضابطة التي درست
الموضوعات نفسيا باستخدام االستراتيجية التقميدية في التطبيق البعدي لمقياس الحس
العممي بجوانبو الوجدانية ،ولصالح طبلب المجموعة التجريبية التي درست األحياء باستخدام
استخدام استراتيجية التممذة المعرفية".
ومن النتائج السابقة يتبين أثر استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية الحس العممي
بجوانبو المعرفية والوجدانية ،ويمكن تفسير ذلك إلى ما تتمتع بو استراتيجية التممذة المعرفية
من قدرة في استثارة تفكير الطالب بجميع خطواتيا ،فوجيت الطالب إلى الشعور بوجود مشكمة
تحتاج إلى حل ،وأنو قادر عمى حميا بما لديو من معارف سابقة ،فأصبح يطرح أسئمة خبلل
التعمم ،وىذه األسئمة تدل عمى فضولو العممي وحب استطبلعو لمعرفة اجابتيا ،كما تم تفعيل
حواسيم المختمفة في اكتساب المعرفة العممية والميارات العممية المختمفة ،ووجيتيم إلى
ممارسة ميا رات االستدالل العممي المختمفة من خبلل استدعاء معرفتو السابقة وربطيا
بالمواقف التعميمية والخبرات الجديدة.
ويمكن تفسير ىذه النتائج إلى أن استراتيجية التممذة المعرفية وفرت بيئة صفية
تتميز باالحترام المتبادل بين معمم األحياء وطبلبو ،وىذا شجع الطبلب عمى مناقشة المواقف
ي
التعميمية بشكل مناسب ،فشعروا بأنيم ضمن أجو ي
تعاونية ،وىذا بدوره أدى إلى زيادة ثقتيم
اء
بأنفسيم وكسر حاجز الخوف والقمق الذي يعاني منو أغمب الطبلب أثناء تعمم األحياء ،فتحرر
تفكيرىم

وأشعرىم أنيم في جو إثرائي يشجع عمى توجيو األفكار والمعمومات ،كما زادت
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دافعيتيم لتعمم األحياء والمشاركة في المواقف التعميمية التعممية ،فزاد فضوليم العممي
وجعمتيم يبادرون بطرح األسئمة واالستفسارات وصياغة الحمول لممشكبلت ،كما أسيمت

استراتيجية التممذة المعرفية بالسماح ليم بممارسة ميارات التفكير ِّ
كل حسب قدراتو وبشكل
استقبللي.

وىذه النتائج تتفق مع نتائج بعض الدراسات التي بينت أثر استراتيجية التممذة
المعرفية في بعض جوانب الحس العممي المعرفية والوجدانية ،كما في دراسة ( Malhotra,
 ،)777:التي بينت فاعمية استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية ميارات االستقصاء،
ودراسة أبو ىدرة ( )7777التي بينت فاعميتيا في تنمية ميارات حل المشكمة ،ودراسة ذوقان
( ) 7777التي بينت فاعميتيا في تنمية التفكير العممي ،ودراسة الشوبكي ( )7779التي
بينت فاعميتيا في تنمية حب االستطبلع العممي ،ودراسة السبلمات (< )777التي بينت
فاعميتيا في ميارات االدراك الفوقي لدى طبلب المرحمة الثانوية.

التىصياث:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذه الدراسة ،يمكن صياغة التوصيات
والمقترحات البحثية التالية:

 .7تبني استراتيجية التممذة المعرفية في تدرس مادة األحياء ،وتدريب معممي العموم
بشكل عام ومعممي األحياء بشكل خاص عمى آلية تنفيذىا.

 .7لفت نظر مطوري المناىج ومصممييا إلى استراتيجية التممذة المعرفية وأىمية
إدخاليا في مناىج العموم

 .7لفت نظر القائمين عمى إعداد معمم العموم إلى استراتيجية التممذة المعرفية وخاصة
كميات التربية لتفعيل تدريب المعممين عمييا وادخاليا ضمن مقرراتيا

 .8تبني الحس العممي بأبعاده المختمفة كأىداف تدريسية في المرحمة الثانوية وادخالو
في محتوى مناىجيا.

- 777 -

ثر استخدام استراتيجية التلمذة المعرفية في تدريس األحياء على تنمية المفاهيم البيولوجية والحس العلمي

...............................

الوقتزحاث:
وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذه الدراسة ،يمكن اقتراح إجراء
الدراسات التالية:
 .7فاعمية استخدام استراتيجية التممذة المعرفية في تدريس العموم عمى تنمية التفكير
العممي والميارات الحياتية لدى طبلب المرحمة المتوسطة.
 .7برنامج تدريبي قائم عمى التممذة المعرفية وقياس أثره عمى ميارات التدريس الفعال
لدى معممي العموم بالمرحمة الثانوية.
 .7دراسة تحميمية لكتب العموم بالمرحمة الثانوية في ضوء أبعاد الحس العممي.
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قائوت الوزاجع
 -أبو شامو ،محمد (; .)777فاعمية نموذج نيدىام البنائي في تنمية التحصيل وميارات التفكير

التأممي وبعض أبعاد الحس العممي لدى طبلب الصف األول الثانوي في مادة الفيزياء ،مجمة

التربية العممية.79:- == ،)9(77 ،

 -حبيب ،ناىد ( .) 777:فعالية برنامج تدريبي مقترح لمعممي العموم قائم عمى استخدام تقنيات

الحاسوب واألنترنت لتدريبيم عمى ممارسات الحس العممي لتنميتو لدى طبلبيم" ،مجمة القراءة

والمعرفة -مصر .ع.;7 -77 ،7;7

 -خطايبة ،عبد اهلل ( .)7777تعميم العموم لمجميع .ط ،7عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -راشد ،عمي ،أحمد ،منى ،وعرفو ،منى (< .)777فاعمية برنامج إثرائي قائم عمى نظرية التممذة

المعرفية في تنمية الوعي بقضايا البيئة المعاصرة واالتجاه الدراسي لطالبات الشعبة التربوية

كمية االقتصاد المنزلي .دراسات عربية في التربية وعمم النفس :رابطة التربويين العرب ،العدد

.7;8 -77= ،777

 -رمضان ،حياة ( .)777:فاعمية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل

والحس العممي وانتقال أثر التعمم في مادة العموم لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة التربية

العممية.778 - :7 ،)7(7= ،

 روبنسون،آن وشور ،بروس واينرس ،دونا ( .)7778أفضل الممارسات في تربية الموىوبين،ط ،7ترجمة محمود الوحيدي ،العبيكان.

 -الزعيم ،ىبة اهلل ( .)7777فاعمية توظيف مدخل الطرائف العممية في تنمية الحس العممي لدى

طالبات الصف الثامن األساسي بغزة" .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة،

غزة ،فمسطين.

 زيتون ،عايش (; .)777أساليب تدريس العموم .ط< ،عمان :دار الشروق لمنشر والتوزيعوالطباعة.

 السعدي ،السعدي (= .)777برنامج إثرائي قائم عمى نظرية الذكاء الناجح لتنمية مياراتالتفكير عالي الرتبة والحس العممي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية .مجمة كمية التربية :جامعة

أسيوط.:7 -7 ،)7(79 ،

 -السبلمات ،محمد خير (< .)777أثر استخدام التممذة المعرفية في تدريس الفيزياء عمى

التحصيل وتنمية ميارات االدراك الفوقي لدى طبلب المرحمة الثانوية .مجمة اتحاد الجامعات

العربية لمتربية وعمم النفس ،جامعة دمشق.7:7-777 ،777< ،)7(: ،
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 -السيد ،سيام ( .)777:أثر استخدام خرائط التفكير في تدريس العموم عمى تنمية الحس العممي

لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي .المجمة الدولية التربوية المتخصصة-787 ،)9( 9 ،

;.7:

 السيد ،سوزان (= .)777استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية القائمة عمى نموذج التنظيمالذاتي لتنمية بعض ميارات التفكير التحميمي والحس العممي في مادة العموم لدى تبلميذ المرحمة
اإلعدادية .المجمة التربوية :جامعة سوىاج ،العدد <.89= – 877 ،9

 -الشحري ،إيمان ( .)7777فعالية برنامج مقترح في العموم قائم عمى تكامل بعض النظريات

المعرفية لتنمية الحس العممي لدى طبلب المرحمة اإلعدادية ،المؤتمر العممي الخامس عشر

(التربية العممية :فكر جديد لواقع جديد)  -مصر.7=:-77= ،

 الشوبكي ،ناىد ( .)7779أثر توظيف استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية المفاىيم الكيميائيةوحب االستطبلع العممي في العموم لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة .رسالة ماجستير

غير منشورة ،الجامعة االسبلمية -غزة.

 عابد ،أسامو ،والدوالت ،عدنان ( .)7777اتجاىات طمبة معمم الصف نحو تعميم العموموعبلقتيا بمستوى فيميم لممفاىيم العممية .مجمة دراسات لجامعة عمار ثميجي باألغواط ،العدد

;.:= -89 ،7

 كاظم ،زىراء ( .)7777أثر استراتيجية حصيرة المكان في الحس العممي لدى تمميذات الصفالخامس االبتدائي .مجمة الفنون واألدب وعموم اإلنسانيات واالجتماع ،كمية اإلمارات لمعموم

التربوية ،العدد .77: -78< ،79

 فاخرجي ،وائل ( .)7777فاعمية كل من التعمم التعاوني ولعب الدور في تنمية المفاىيم العمميةلتبلميذ الصف األول متوسط بالمممكة العربية السعودية .رسالة ماجستير ،كمية التربية-جامعة

حموان :مصر ،حموان.

 -مازن ،حسام ( .)7779تصميم وتفعيل بيئات التعميم اإللكتروني الشخصي في التربية العممية

لتحقيق المتعة والطرافة العممية والتشويق والحس العممي .المؤتمر العممي السابع عشر "التربية

العممية وتحديات الثورة التكنولوجية" ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،القاىرة.

 محمد ،كريمة (; .) 777فعالية وحدة مقترحة في العموم قائمة عمى التعميم المتمايز في إكسابال مفاىيم العممية والحس العممي لتبلميذ الصف الثاني االبتدائي .المجمة المصرية لمتربية
العممية.8= -7 ،)7(77 ،

- 779 -

...............................
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 فاعمية وحدة مقترحة في العموم والدراسات االجتماعية.)777:(  سيى، نجبلء وزوين، محمدقائمة عمى الدراسات البينية في تنمية ميارات التفسير والحس العممي والجغرافي لدى تبلميذ
.78 – 7=،)8( 77 ، مجمة كمية التربية بأسيوط،الصف االول االعدادي

 المناىج التربوية الحديثة مفاىيميا وعناصرىا وأسسيا.)7777(  محمد، توفيق والحيمة، مرعي. دار المسيرة لمنشر والتوزيع: عمان،= ط.وعممياتيا

 فاعمية استخدام طريقة التشبييات العممية لتدريس.)7777(  ضيف اهلل مساعد، المروانياألجيزة الحيوية في جسم االنسان عمى تنمية المفاىيم واالتجاه نحو دراسة العموم لدى تبلميذ

 المدينة:جامعة طيبة- كمية التربية، رسالة ماجستير.الصف الثاني متوسط بمنطقة حائل

.المنورة

 أثر برنامج الخرائط الذىنية عمى تحصيل المفاىيم العممية وتنمية.)7777(  غادة، الميمل، رسالة ماجستير.اإلبداع لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي في المممكة العربية السعودية
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