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 املستخلص

في تدريس  PEOEىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية استراتيجية وايت وجونستوف 
مادة األحياء عمى تنمية المفاىيـ البيولوجية والفضوؿ العممي لدى طالب المرحمة الثانوية 

( طالبًا مف 66ذوي أنماط التعمـ المختمفة في مدينة الطائؼ. وتكونت عينة الدراسة مف )
، تـ اختيارىـ وتوزيعيـ عشوائيًا إلى مجموعتيف، ضابطة درست طالب الصؼ األوؿ الثانوي

مادة األحياء باستخداـ الطريقة االعتيادية، وتجريبية درست المادة نفسيا باستخداـ 
(، واستخدمت ثالث أدوات ىي: اختبار المفاىيـ PEOEاستراتيجية وايت وجونستوف )

(، بعد التأكد مف صدقيا VARKلتعمـ )البيولوجية، ومقياس الفضوؿ العممي، ومقياس أنماط ا
 وثباتيا.

بيف  (α ≤ 0.05)عند مستوى  أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى أداتي الدراسة )اختبار المفاىيـ  متوسطي

البيولوجية، ومقياس الفضوؿ العممي(، وىذا الفرؽ لصالح طالب المجموعة التجريبية الذيف 
، وبحجـ أثر مرتفع، وعدـ وجود أثر (PEOE)درسوا باستخداـ استراتيجية وايت وجونستوف 

 ستراتيجية التدريس ونمط التعمـ في أدائيـ عمى أداتي الدراسة.يعزى لمتفاعؿ بيف ا
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت بمجموعة مف التوصيات أىميا، تبني استراتيجية 

(PEOEوتدريب معممي العمـو بشكؿ عاـ ومعممي األحياء بشكؿ خاص عمى استخدامي ،)ا 
عموـ وصياغتيا بما يتناسب مع في العممية التدريسية. وكذلؾ إعادة تنظيـ محتوى كتب ال

(، وأخيرًا تبني الفضوؿ العممي كأىداؼ تدريسية في المرحمة الثانوية PEOEاستراتيجية )
 وتنظيـ المحتوى في ضوئو.

تنمية المفاىيـ  –(PEOEالكممات المفتاحية: استراتيجية وايت وجونستوف )
 .أنماط التعمـ -الفضوؿ العممي -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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 مكدمة

مناىج العمـو بشكؿ عاـ ومناىج األحياء بشكؿ خاص مناىج ميمة وضرورية ُتعد 
وتسيـ اسيامًا كبيرًا في تنشأة الجيؿ ليكوف مالكًا لميارات التفكير العممي السميـ، وليكوف 

ديف امستوعبًا ومدركًا لمعصر الذي يعيش فيو وما فيو مف تطورات عممية وتقنية في شتى مي
الحياة، كما أف ىذه المناىج تركز عمى اكساب ىذا الجيؿ المعرفة العممية والميارات الحياتية 

بتبني مشروع تطوير مناىج  في المممكة العربية السعودية المختمفة، وليذا قامت وزارة التعميـ
 Mc)العمـو بعد أف تـ ترجمتيا لسمسمة مف كتب دراسية عالمية لمعمـو )سمسمة ماجروىيؿ 

Craw- Hill واىتمت عند إعدادىا إلى التركيز عمى جعؿ الدور الرئيس في العممية ،
 عمى االشراؼ والتوجيو.دوره وليس المعمـ الذي ارتكز  ،التعميمة التعممية لمطالب

وحيث إف أىداؼ العمـو بشكؿ عاـ واالحياء بشكؿ خاص تقوـ عمى المفاىيـ العممية 
ـر المعرفة ىالزاوية في العممية التعميمية، وأساسًا لعناصر  تعتبر حجرالتي )البيولوجية(، 

الطالب مساعدة العممية المتمثمة في التعميمات والقوانيف والنظريات، ولما ليا مف دور في 
ودورىا في زيادة دافعية التعمـ والمشاركة الفعالة في اكتساب المعرفة فيـ بيئتو،  ىعم

ىذا الطالب بأفضؿ كاف البد مف االىتماـ بيا وتنميتيا لدى والميارات واالتجاىات المختمفة 
 (.7607زيتوف، االستراتيجيات التدريسية )

وعمى الرغـ مف تطور المناىج والجيود المبذولة مف وزارة التعميـ في المممكة إال أنو 
 في مواد ةالعمميتنمية المفاىيـ في  ما زالت النتائج تشير إلى وجود ضعؼ عاـ لدى الطالب

؛ 7605أبو عيش، )العمـو المختمفة وخاصة مادة األحياء، وذلؾ في معظـ المراحؿ التعميمية 
 (.7603عابد والدوالت،  ؛7603،الحربي

تدريسية ال ، لعؿ مف أبرزىا استخداـ استراتيجيات عدة ألسبابىذا الضعؼ وقد يرجع 
تقميدية بعيدة عف تعميمية وسائؿ واستخداـ ، التعميـفي تعطي الطالب دوره المناسب 

المعرفة حفظ إلى التركيز عمى  وغيرىا باإلضافةاآللي ، مثؿ الحاسب مستحدثات التكنولوجيا
دراكيا آلي دوف فيميا بشكؿ  ه تفكير اتجاىات الطالب ودافعيتو و ، ودوف إثارة مناسببشكؿ وا 
 (. 7603عابد والدوالت، )المعرفة لتمؾ التطبيؽ العممي ربط التعمـ ب، ودوف العممي
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ممفاىيـ البيولوجية أثناء تعمـ األحياء مف الطالب لوعمى الرغـ مف أف اكتساب 
اتجاىات وميوؿ اكتساب األىداؼ الميمة، إال أف ىناؾ أىدافًا أخرى ال تقؿ عف ذلؾ، مثؿ 

ضرورة االىتماـ  واألبحاث إلى كثير مف الدراسات تفقد أشار ، عممية كالفضوؿ العممي
تحقيؽ أىداؼ تدريس لو مف أىمية في اكتساب المعرفة العممية و ، لما بالفضوؿ العممي
 (7607زيتوف، ) األحياء بشكؿ عاـ

بشكؿ  ـالتدريسي لمعمو  عأف الواق لمطالب، إال الفضوؿ العمميوبالرغـ مف أىمية تنمية 
رفة العممية وتزويده الطالب المعويركز إعطاء بالمممكة ما زاؿ ييتـ عاـ واألحياء بشكؿ خاص 

أو جذب ىذا الطالب ووجدانو وفضولو الكتشاؼ تمؾ  بيا مع إىماؿ طرؽ الحصوؿ عمييا
الطالب في مراحؿ  امتالؾ، حيث إف المتتبع لكثير مف الدراسات التي تمت حوؿ مدى المعرفة

 Demirel) الطالبلدى ىؤالء لمستواه وضعؼ ُيالحظ تدٍف التعميـ المختمفة لمفضوؿ العممي 

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

البحث عف استراتيجيات تدريسية فعالة، وا للضعؼ حاو بعد أف الحظ التربويوف ىذا او 
مف ىذه لدى الطالب، و  تنمية المفاىيـ البيولوجية والفضوؿ العمميُيمكف أف تسيـ في 

إحدى  عد، التي ت"تنبأ، فسر، الحظ، فسر" PEOEفوجونستووايت استراتيجية االستراتيجيات 
، محورًا لمعممية التعميمية الطالب جعؿتركز عمى  المنبثقة عف النظرية البنائيةستراتيجيات الا

تتميز بخطوات كما أنيا تعمـ، وتجعمو مشاركًا بصورة ايجابية وفعالة، المسؤولية وتحممو 
وتمكنو مف حقؽ األىداؼ التربوية عمى السير في عممية تعممو منظمة تساعد الطالب 

 Acar ؛7606؛ شبمي،  7606؛ صادؽ،  7606صباح، ) المعرفية والوجدانية والميارية

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

Suryani & Fadhilah, 2019 .) 

، لما ليا مف أىمية كبيرة في حث PEOEلقد اىتمت العديد مف الدراسات باستراتيجية        
، وىذا ما دلت عميو بعض وممارسة عمميات العمـالطالب عمى التفكير والتحميؿ والتفسير، 

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

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

2014; Suryani & Fadhilah, 2019) ،( صباح، ؛ 7606صادؽ، ومنيا دراسات عربية
  .(7606شبمي،  ؛7606
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واالطالع عمى ، كمشرؼ تربوي سابؽخبرة الباحث مف خالؿ وبناء عمى ما سبؽ، و 
ظير تدني دافعية الطالب في مدارس مدينة الطائؼ، المرحمة الثانوية في يا واقع تدريس
بينت كثير مف الدراسات أف سبب ذلؾ  كما، كثير منيـ صعوبة ىذه المادةيرى حيث لدراستيا، 

يدور حوؿ استخدـ المعمميف الستراتيجيات تدريس تقميدية، جعمت مف ىؤالء الطالب متمقيف 
بيولوجية بصورة جافة ال تسمح ليـ بالتفاعؿ معيا بالشكؿ المفاىيـ متعرضوف ليسمبييف، و 

المفاىيـ، وكذلؾ أثر عمى فضوليـ العممي  مؾمتالكيـ لتالمناسب، وىذا بدوره أثر عمى ا
 .(Weible& Zimmerman, 2016وأسيـ في تدنيو لدييـ )

أىميػػة واضػػحة إلعػػادة النظػػر فػػي تػػدريس العمػػـو بشػػكؿ عػػاـ وجػػود بيػػذا يمكػػف القػػوؿ و 
ال بػد مػف  ومعالجتيػا لػذلؾنسػيـ بشػكؿ مناسػب فػي حػؿ المشػكمة  يخاص، لكواألحياء بشكؿ 

، والتػي  استخداـ استراتيجيات تدريس لمادة األحياء تقـو عمى الفمسػفة الحديثػة لتػدريس العمػـو
تجعؿ المواقؼ الصفية نشػطة محفػزة ، و التعممية جعؿ الطالب محورًا لمعممية التعميمةتركز عمى 
يوجيو ويدفعػو إلػى مزيػد مػف الفيػـ واالطػالع الذي الفضوؿ العممي  نمي لدى الطالبلمتعمـ، وت

 وبالتالي تحقؽ األىداؼ المنشودة. 
ومػػف االسػػتراتيجيات التػػي تتفػػؽ مػػع فمسػػفة تػػدريس العمػػـو الحديثػػة اسػػتراتيجية وايػػت 

والتركيػز عمػى  ،وتنويع األنشػطة ،حيث تصميـ البيئة التعميمية، وذلؾ مف PEOEوجونستوف 
يجابيتو في المواقؼ الفاعمية و  التػي  وزارة التعمػيـأىػداؼ فػؽ مػع تتكمػا ، صفيةنشاط الطالب وا 

حػوؿ الطالػب،  التمحػورإلى مف التمحور حوؿ المعمـ نقؿ العممية التعميمية التعممية تركز عمى 
فاعميتيػا لمكشػؼ عػف فػي ىػذه الدراسػة PEOEاستراتيجية وايػت وجونسػتوف تـ اختيار وبيذا 

لػدى طػالب الصػؼ في تدريس مادة األحياء عمى تنمية المفػاىيـ البيولوجيػة والفضػوؿ العممػي 
 .المختمفة أنماط التعمـ يالثانوي ذو وؿ األ 
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 مشكلة الدراسة

، مػف فضػوليـ العممػي، وتنميػة البيولوجيػة ـالثانويػة لممفػاىيساب طػالب المرحمػة تاكإف 
وؿ الثػانوي ، وحيػث إف طػالب الصػؼ األ فػي المرحمػة الثانويػة األىداؼ الرئيسة لتدريس العمػـو

المفػػاىيـ العمميػة بشػػكؿ عػاـ والمفػاىيـ البيولوجيػػة بشػكؿ خػػاص،  يعػانوف مػف ضػػعؼ عػاـ فػي
ىػػذه االسػػياـ فػػي معالجػػة  ةالحاليػػ، فقػػد حاولػػت الدراسػػة باإلضػػافة إلػػى تػػدني فضػػوليـ العممػػي

مف خالؿ اسػتخداـ اسػتراتيجيات تػدريس تجعػؿ مػف الطالػب محػورًا لمعمميػة التعميميػة،  ةالمشكم
فسػػر(، -الحػػظ -فسػػر -)تنبػػأ PEOEايػػت وجونسػػتوف ومػػف ىػػذه االسػػتراتيجيات اسػػتراتيجية و 

 السؤاؿ الرئيس التالي:وليذا حاولت الدراسة اإلجابة عمى 
 ـتنمية المفاىيفي تدريس مادة األحياء عمى PEOEما فاعمية استراتيجية وايت وجونستوف "

 "؟لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي ذوي أنماط التعمـ المختمفة يوالفضوؿ العممالبيولوجية 
 :ةالتالي األسئمةوتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ 

 البيولوجية لدى ـتنمية المفاىي في PEOEما فاعمية استراتيجية وايت وجونستوف  -
 ؟مادة األحياءطالب الصؼ األوؿ الثانوي في 

، PEOEاستراتيجية وايت وجونستوف التدريس ) استراتيجيةالتفاعؿ بيف فاعمية ما  -
لدى طالب الصؼ األوؿ  المفاىيـ البيولوجيةتنمية  في، وأنماط التعمـ واالعتيادية(

 ؟الثانوي في مادة األحياء
عمى الفضوؿ العممي لدى طالب الصؼ PEOEما فاعمية استراتيجية وايت وجونستوف  -

 األوؿ الثانوي؟
، PEOEما فاعمية التفاعؿ بيف استراتيجية التدريس )استراتيجية وايت وجونستوف  -

 واالعتيادية(، وأنماط التعمـ عمى الفضوؿ العممي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي؟
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 فرضيات الدراسة:

 في ضوء أسئمة الدراسة، تـ صياغة الفرضيات التالية:
المفاىيـ  تنمية في (α ≤ 0.05) مستوىفرؽ ذو داللة احصائية عند  ال يوجد -

يعزى إلى اختالؼ مادة األحياء  الثانوي فيوؿ األ طالب الصؼ  البيولوجية لدى
 ، واالعتيادية(.PEOEاستراتيجية وايت وجونستوف ) استراتيجية التدريس

المفاىيـ  تنمية في (α ≤ 0.05) مستوىأثر ذو داللة احصائية عند يوجد ال  -
يعزى إلى التفاعؿ بيف طالب الصؼ األوؿ الثانوي في مادة األحياء  البيولوجية لدى

 ، واالعتيادية( وأنماط التعمـ.PEOEاستراتيجية وايت وجونستوف )استراتيجية التدريس 
في الفضوؿ العممي لدى  (α ≤ 0.05)ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى  -

طالب الصؼ األوؿ الثانوي يعزى إلى اختالؼ استراتيجية التدريس )استراتيجية وايت 
 ، واالعتيادية(.PEOEوجونستوف 

الفضوؿ العممي طالب  في (α ≤ 0.05) يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ال -
الصؼ األوؿ الثانوي يعزى إلى التفاعؿ بيف استراتيجية التدريس )استراتيجية وايت 

 واالعتيادية( وأنماط التعمـ. ،PEOEوجونستوف 
 :الدراسةأهداف 

 إلى: ةىذه الدراس تىدف
 ـتنمية المفاىي في PEOEالتعرؼ عمى فاعمية استراتيجية وايت وجونستوف  -

 لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي في مادة األحياء.البيولوجية 
التفاعؿ بيف استراتيجية التدريس )استراتيجية وايت وجونستوف  ثرأالتعرؼ عمى  -

PEOE لدى طالب الصؼ المفاىيـ البيولوجية نمية ت في، واالعتيادية(، وأنماط التعمـ
 األوؿ الثانوي في مادة األحياء.

عمى الفضوؿ العممي لدى PEOEالتعرؼ عمى فاعمية استراتيجية وايت وجونستوف  -
 طالب الصؼ األوؿ الثانوي.

التفاعؿ بيف استراتيجية التدريس )استراتيجية وايت وجونستوف  أثرالتعرؼ عمى  -
PEOE ،)وأنماط التعمـ عمى الفضوؿ العممي لدى طالب الصؼ األوؿ ، واالعتيادية
 الثانوي.
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 :الدراسةأهمية 

تصػػميـ بيئػػة عمػػى  زاسػػتراتيجية تركػػتنػػاوؿ ا تأنيػػة الدراسػػة الحاليػػة فػػي ميػػتكمػػف أى
وموجيػًا  التعميميػة لمبيئػة مصػمماً كمػا تركػز عمػى أف يكػوف المعمػـ تعميمية وفػؽ منحػى الػنظـ، 

تسػير العمميػة ف أ، و الػتعمـ باإلضافة إلى جعػؿ الطالػب إيجػابي خػالؿ، ومرشدًا لمعممية التعميمية
 التدريسية وفؽ خطوات تعاونية.

نموذجػػػًا كمػػػا تكمػػػف أىميتيػػػا فػػػي تقػػػديميا لممسػػػؤوليف عػػػف بنػػػاء المنػػػاىج وتطويرىػػػا 
والنظريػة  المتمركػز حػوؿ الطالػبالػتعمـ قػائـ عمػى  األوؿ الثػانوي ؼاألحيػاء لمصػلتدريس مادة 

االسػػياـ فػػي زيػػادة تحصػػيميـ لممفػػاىيـ بيػػدؼ  ،لعقػػؿ ىػػذا الطالػػب ومحفػػز لػػو يػػر، ومثالبنائيػػة
 .وفضوليـ العممي بيولوجيةال

ومػػػف المؤمػػػؿ أف تسػػػيـ ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي تحسػػػيف أداء معممػػػي األحيػػػاء بالمرحمػػػة 
تعمػػـ طالبيػـ، وبالتػالي إعطػػاء فكػرة واضػحة عػػف فاعميػة وأىميػة إسػػتراتيجية  الثانويػة، وتجويػد

PEOE).ويؤمؿ أف تسيـ نتائجيا في تحسيف نوعية التدريس في مواد العمـو بشكؿ عاـ ،) 
فػي حػدود إطػالع  -كما تكتسػب ىػذه الدراسػة أىميتيػا فػي أنيػا مػف الدراسػات األولػى 

لمكشػؼ عػف فاعميتيػا فػي PEOE)إسػتراتيجية ) عمى المستوى المحمي فػي اسػتخداـ -الباحث
 .العمميوالفضوؿ البيولوجية  ـتنمية المفاىي

 :الدراسةحدود 

السػابع )الديػداف والرخويػات( والثػامف الفصػميف عمى موضػوعات  ةىذه الدراس تاقتصر 
كمػػا اقتصػػرت عمػػى عينػػة مػػف طػػالب ، وؿ الثػػانوياأل لمصػػؼ  األحيػػاءمف كتػػاب )المفصػػميات(

فػػػػػي مدينػػػػػة الطػػػػػائؼ فػػػػػي العػػػػػاـ الدراسػػػػػي  فمدرسػػػػػة القيػػػػػرواالصػػػػػؼ األوؿ الثػػػػػانوي مػػػػػف 
اسػػتخدمتيا، ومػػا التػػي  تتتحػػدد بػػاألدواالدراسػػة نتػػائج ، باإلضػػافة إلػػى أف ىػػػ0439/0446

 الصدؽ والثبات.تتمتع بو تمؾ األدوات مف خصائص سيكومترية مثؿ 
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 فاتوا اإلجرائية:مصطلحات الدراسة وتعري

( Warsono & Hariyanto, 2012كؿ مف ) ايعّرفي :PEOE اسرتاتيجية وايت وجونستون
، تعتمد عمى النظرية White & Gunstoneبأنيا استراتيجية تعمـ تـ تطويرىا بواسطة 

 التنبؤالبنائية التي تفترض تكويف البنية المعرفية الصحيحة مف خالؿ أنشطة يتـ فييا 
( الذي بيف أف Sari, 2014والمالحظة وتفسير نتائج المالحظة، وىذا يتماشى مع رأي )

المعرفة  ريمكف تفسييستند إلى نظرية التعمـ البنائية، أي PEOEالتعمـ باستخداـ استراتيجية 
 التي اكتسبيا أو امتالكيا الطالب اعتمادًا عمى معرفتو السابقة.

في ىذه الدراسة بأنيا استراتيجية تتضمف أربع اجرائيًا  PEOEوتعرؼ استراتيجية 
 األوؿالتفسير" لتدريس مادة األحياء لطالب الصؼ  المالحظة،خطوات "التنبؤ، التفسير، 

 الثانوي بيدؼ تنمية المفاىيـ البيولوجية والفضوؿ العممي تحت اشراؼ المعمـ وتوجييو.
المفػػاىيـ بأنيػػا مػػا يتكػػوف لػػدى الشػػخص مػػف فيػػـ ومعنػػى مػػرتبط  ؼتعػػر  :البيولوجيــةاملفــاهيم 

عبارة عف مجموعة خصائص مميزة يتشارؾ فييا أفراد فئػة ىػذا  يبمصطمح أو كممة معينة، وى
(، وفػػي ىػػذه الدراسػػة تعػػرؼ 7607المفيػػـو جمػػيعيـ وتميػػزه عػػف غيػػره مػػف المفػػاىيـ )زيتػػوف، 

محتػوى كتػاب األحيػاء لمصػؼ األوؿ  فػي مية وردتالمفاىيـ البيولوجية إجرائيًا بأنيا مفاىيـ عم
قياسػػيا لػػدى الطالػػب بالدرجػػة الكميػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا فػػي اختبػػار المفػػاىيـ ويػػتـ  الثػػانوي،

 البيولوجية المعد خصيصًا ليذه الغاية. 
الفضػػوؿ بأنػػو اتجػػاه عػػاطفي إيجػػابي نحػػو التعػػرؼ عمػػى المعمومػػات  ؼيعػػر  :العلمــ الفضــو  

لصػعبة ومتابعتيػا والتنظػيـ الػذاتي ليػا. وىػو ميػـ لمغايػة فػي مجػاؿ التعمػيـ والخبرات الجديدة وا
(، ويعػػرؼ Kashdan & Roberts, 2004ألنػػو يػػدفع الطالػػب إلػػى مزيػػد مػػف النجػػاح )

-Spektorالفضػػوؿ العممػػي بأنػػو الرغبػػة فػػي معرفػػة المحتػػوى الخػػاص بػػالظواىر الطبيعيػػة )

Levy, Baruch, & Mevarech, 2013.) 
وؿ العممػػي اجرائيػػًا فػػي ىػػذه الدراسػػة بأنػػو اتجاىػػات طالػػب الصػػؼ األوؿ ويعػػرؼ الفضػػ

الثػػػانوي ورغبتػػػو فػػػي البحػػػث واالكتشػػػاؼ واالسػػػتجابة لمػػػا يواجيػػػو مػػػف مثيػػػرات جديػػػدة تػػػرتبط 
بالظواىر العممية الطبيعية، وتـ قياسو مف خالؿ الدرجة الكمية التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب فػي 

 المعد خصيصًا ليذه الغاية.  أدائو عمى مقياس الفضوؿ العممي 
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ــا   ــتعلم:أمنـ عمػػػى أنيػػػا طبيعيػػػة األفػػػراد )الطػػػرؽ( المعتػػػادة والمفضػػػمة السػػػتيعاب  ؼتعػػػر  الـ
، وىػػػي الطػػػرؽ (Awla, 2014)المعمومػػػات والميػػػارات الجديػػػدة ومعالجتيػػػا واالحتفػػػاظ بيػػػا 

واسػتخداميا فػي المختمفة التػي يتمقػى بيػا األشػخاص المعمومػات ومعالجتيػا وتقييميػا وفيميػا 
، وفػػي ىػػذه الدراسػػة تػػـ اعتمػػاد أنمػػاط (Sek, Deng, McKay,& Qian,2015) الػػتعمـ

، قرائي/كتابي، متعػدد، حركي/عممػي(، وتػـ قياسػيا فػي ىػذه يبصري، سمعالتعمـ المتمثمة في )
الدراسة مػف خػالؿ الدرجػة التػي حصػؿ عمييػا طالػب الصػؼ األوؿ الثػانوي عمػى مقيػاس أنمػاط 

 .(VARK) التعمـ
 هظرية اللفية اخل

 PEOE اسرتاتيجية وايت وجونستونأواًل: 
وعمػى المعمػـ لكي يحدث تعمـ ذي معنى، فإف دور الطالب في بناء المعرفػة أمػر حيػوي. 

 & Richmond)جاذبػػػػػة ومناسػػػػػبة بيئػػػػػات تعميميػػػػػة مصػػػػػمـ لكميسػػػػػر و أف يعمػػػػػؿ 

Cummings,2005) اكتسػػبوىا مػػف خػػالؿ تجػػاربيـ قػػد إلػػى الصػػؼ بمعرفػػة  وفيػػأت، فػػالطالب
 Koba & Tweed, 2009 ; Parker etتكوف أو ال تكوف متوافقة مػع المفػاىيـ العمميػة )

al., 2012 ; Sesen, 2013; Svandova, 2013;) يمكػف ، ولكػف ىػذه المعرفػة السػابقة
يػة غيػر راضػيف عػف معػارفيـ الحالطػالب خالليػا قػد يصػبح الالتػي  تعديميا خالؿ عمميػة الػتعمـ

 & Svandova, 2013;Tannerويجػػدوف المعرفػػة الجديػػدة معقولػػة ومفيومػػة ومثمػػرة )

Allen, 2005 .) اعتمػاًدا عمػى نجػاح عمميػة الػتعمـ اسػتيعاب المعرفػة الجديػدة ويمكف لمطػالب
ال ُيعتبػػر الػػتعمـ مجػػرد إنشػػاء لممعرفػػة، ولكنػػو ينطػػوي أيًضػػا عمػػى المعرفػػة الحاليػػة أو رفضػػيا. و 

. مف أجؿ التوفيؽ بيف المعرفة السػابقة والجديػدة قػد يػتـ رفػض بعػض الجديدةكأساس لممعرفة 
عمػى أنػو  (Hewson&Hewson, 2003)المفاىيـ بينما قد يػتـ قبػوؿ الػبعض اآلخػر. يؤكػد 
ىػذا المفيػـو واضػحًا ، يجػب أف يكػوف لمطالػب حتى يتـ دمج مفيـو جديػد فػي المعرفػة الحاليػة

 لو. 
فسر( التي  –الحظ  –)تنبأ  POEمنبثقة عف استراتيجية  PEOEوتعد استراتيجية 

، حاوال مف خالليا تقصي 0997عاـ  (White-Gunstone) استخدميا وايت وجونستوف
 -االفكار التي يحمميا الطالب وتشجيعيـ عمى مناقشتيا، وتتكوف مف ثالث خطوات )تنبأ

اشارت نتائجيا إلى اف  فسر(، كما تـ استخداميا مف قبؿ عدد مف الدراسات التي -الحظ
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 Kibirige ؛7606، ح؛ صبا7606صادؽ، ) الطالب قد حققوا فيما جيدًا وأىدافًا مرغوبة

et,al., 2014 ; Acar Sesen & Mutlu, 2016.) 
الطػالب عمػى دعػـ توقعػاتيـ مػف تنبأ، فسر، الحػظ، فسػر( ) PEOEتساعد استراتيجية 

في األحػداث المماثمػة التػي واجيوىػا فػي حيػاتيـ خالؿ االستفادة مف معارفيـ وخبراتيـ الحالية 
التركيز عمػى الػتعمـ المتمحػور حػوؿ (. وتتضمف ىذه االستراتيجية Ayvaci, 2013اليومية" )
 أوضػػػػحو .(Kibirige et al., 2014)عتػػػػرؼ بالبنػػػػاء االجتمػػػػاعي لممعرفػػػػة" ت" الطالػػػػب

(Karamustafaoğlu&Mamlok-Naaman, 2015أف اسػػتراتيجي )ةPEOE عػػادة مػػا
 إلػى تنبػػؤ ـموقػؼ يػػوجييفػػي الطػالب وضػػع فػػي الميمػة األولػػى يػتـ  ،ميػاـ أبػػرعتنطػوي عمػى 

شػرح ، وفػي الميمػة الثانيػة يقػـو الطػالب بشػكؿ تعػاوني "حالػة الموقػؼ"نتيجة تغيير معيف في 
، لثػةالميمػة الثا متوقع وفػييتصرؼ كما ىو الموقؼ منطؽ إذا كاف نظاـ التنبؤىـ أو استخداـ 

فػػي الميمػػة و (.Rusbult, 2013مػػى الطػػالب وصػػؼ مػػا يرونػػو أثنػػاء إجػػراء تجربػػة )يجػػب ع
مقابػؿ مػا الحظػوه. يمكػف أف بػو(  تنبأوا)النيائية، يجب عمييـ توضيح التناقض بيف ما توقعوه 

فيػـ المفػاىيـ  وتنميػة، اقػدتساعد ىذه المياـ الطالب عمى االنخراط في االستقصاء والتفكير الن
اتيـ واىتمامػػػدافعيػػػتيـ، اسػػػتقاللية الطػػػالب، و  باإلضػػػافة إلػػػى تنميػػػة، العميػػػاوميػػػارات التفكيػػػر 

 (.Phanphech & Tanitteerapan,2017وقدراتيـ )
ويتمركز دور المعمػـ فػي االسػتراتيجيات التقميديػة عمػى التمقػيف لتجعػؿ مػف المعمػـ ناقػؿ 

بأسػػموب  PEOEنيػػا لممعرفػػة والطالػػب يتمقاىػػا بشػػكؿ سػػمبي، لتػػأتي االسػػتراتيجيات البنائيػػة وم
مغاير يقـو عمى توزيع األدوار بػيف المعمػـ والطالػب فػي البيئػة التعميميػة، فحرصػت عمػى ذاتيػة 
واستقاللية ىذا الطالب في بناء المعرفة ليتبمور بػذلؾ دور المعمػـ وفقػًا ليػذه الفمسػفة إلػى دور 

ؼ عمػى العمميػػة يتناسػب مػع ذلػؾ التوجػػو، وبػذلؾ يمػارس المعمػـ دور الموجػػو والمرشػد والمشػر 
التعميمية، وىذا يجعؿ لممعمـ بعض السمات منيا أنو  مصدر مف مصادر تعمـ  وليس المصػدر 
األساسػػي والوحيػػد ليػػا، ويجعػػؿ الطػػالب فػػي تحػػدي بػػيف مفػػاىيميـ السػػابقة والخبػػرات الجديػػدة، 
ومشػػجع ومثيػػر لالستفسػػارات والمناقشػػة البنػػاءة، وقػػادر عمػػى الفصػػؿ والتمييػػز بػػيف المعرفػػة 
واكتشػػػاؼ تمػػػؾ المعرفػػػة، ويسػػػمح بقػػػدر مػػػف الحريػػػة اليادفػػػة فػػػي حػػػدود النقػػػاش والتفػػػاوض 

 (.7666زيتوف وزيتوف، ؛  7607زيتوف، االجتماعي، ومنوع في أسالب التقويـ )
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يحػػرص عمػػى اسػػتقاللية  PEOEوبيػػذا يمكػػف القػػوؿ بػػأف المعمػػـ وفقػػًا السػػتراتيجية 
طالبػػو فػػي اكتسػػاب المعرفػػة، ويقبػػؿ ذاتيػػتيـ، فأثنػػاء التػػدريس تتغيػػر أدواره بشػػكؿ مسػػتمر بمػػا 
يتناسػػب مػػع خاصػػية المرحمػػة واحتياجاتيػػا سػػوء كانػػت مرحمػػة التنبػػؤ أو التفسػػير أو المالحظػػة 

، وفػي مػا يمتمكػو الطػالب مػف معرفػة سػابقةفيو في مرحمة التنبػؤ يمعػب دور المستكشػؼ عػف 
دور التفسير موجو ومصػدر لممعمومػات عنػد حاجػة الطػالب لػو لموصػوؿ لمفيػـ السػميـ المتفػؽ 

بػػذلؾ تتعػػدد أدواره ، و فػػي مرحمػػة المالحظػػةوجػػو دور المشػػرؼ والممػػع الحقيقػػة العمميػػة، وفػػي 
تعاونيػة  ـبيئػة تعمػمرحمة بما يناسبيا، حريصًا في جميع مراحميا عمى خمؽ خطوة أو اثناء كؿ 

 بيف الطالب.عية اجتما
يبني معارفة بشكؿ  طالتعميمية نشمحورًا لمعممية فيو PEOEأما دور الطالب في استراتيجية 

ف وباحث نشط عخبرات الجديدة، الفي بناء ما يمتمكو مف معرفة سابقة يعتمد عمى  ذاتي فيو
متفاعؿ اجتماعي في اكتساب المعرفة، وىو  يتصؼ باالبتكار واإلبداعبشكؿ جدي، و  المعنى

يقـو نفسو ذاتيًا، وعميو يستطيع معرفة نقاط القوة وبالتالي يعززىا ، و مع زمالئو ومعممو
ؼ جميع قدراتو ومياراتو ، كما يوظوينمييا ويتعرؼ عمى نقاط الضعؼ ليتسنى لو معالجتيا

صباح، ؛ 7606شبمي، )العقمية والجسدية والنفسية مف أجؿ الحصوؿ عمى المعرفة وبنائيا
 .(Acar Sesen & Mutlu, 2016; Suryani & Fadhilah, 2019 ؛7606

ويستخمص مما سبؽ مجموعة االدوار التي يقـو بيا الطالب أثناء تدريسو 
موضوع افكاره ومعارفو السابقة حوؿ  ؼالتنبؤ يوظ، فيو في مرحمة PEOEةباستراتيجي
لألسئمة المرتبطة  يتنبأ بالحموؿ والتي يتوقع أنيا إجابة صحيحةو  أقرانويناقش التعمـ، و 

موضوع التعمـ، وفي مرحمة التفسير يعيد ذاتيًا صياغة أفكاره حوؿ موضوع التعمـ بعد تكييؼ ب
تعممو السابؽ بالخبرة الجديدة في بنيتو المعرفيةػ، ثـ يقوـ ما توصؿ اليو مف أفكار ومعارؼ 

في مرحمة مع زمالئو، ويعرض ما لديو مف أفكار وحموؿ عمى معممو ليتحقؽ مف فيمو، و 
يستنتج و مف خالؿ األنشطة والتجارب موضوع التعمـ يوظؼ حواسة لمكشؼ عف المالحظة 

المفاوض االجتماعي زمالئو ليقوـ بدور يشارؾ بما لديو مع ، و ويحمؿ ويقارف ما توصؿ إليو
جميع التناقضات الموجودة  ةبمواجي، ثـ يعود في مرحمة التفسير األخيرة والمحاور والمساعد

 Adebayo) مالحظات والتنبؤات مف خالؿ حؿ التناقضات التي توجد ضمف معتقداتيـبيف ال

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

Winarno, 2018). 
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 الفضو  العلم ثانيًا: 

يعد الفضوؿ أحد المفاىيـ التي تؤثر عمى سموؾ الفرد بطرؽ إيجابيػة وسػمبية فػي جميػع 
التحصػػيؿ ذا أىميػػة فػػي تحقيػػؽ مراحػػؿ دورة حياتػػو، واعتبػػر قػػوة دافعػػة فػػي تنميػػة الطالػػب، و 

الفضػوؿ فػي أي زيػادة مف المعػروؼ أنػو عنػدما يػتـ ف التعمـ،ممية ، ومحرؾ رئيس في عالعممي
أظيػػرت العديػد مػػف الدراسػػات أف الفضػػوؿ ، وقػػد فسػػيحدث الػتعمـ تمقائًيػػا ميػػةعمميػة تعميميػػة تعم

يثير استكشاؼ السػموكيات ويشػجع التطػور المعرفػي واالجتمػاعي والحسػي والروحػي والجسػدي 
 .(Demirel & Coşkun, 2009 ; Kashdan & Roberts, 2004)الطالب لدى 

كما أظيرت الدراسات أيضًا أىميػة تعػريض الطػالب لمشػكالت عمميػة مػف حياتػو اليوميػة 
ومرتبطػػة بمػػا يتعممػػو ويدرسػػو، كػػي يسػػتطيعوا نقػػؿ مػػا يتعممونػػو إلػػى بيئػػاتيـ الخارجيػػة، وىػػذا 
يجعميػػـ يشػػعروف بأىميػػة مػػا يتعممػػوه ويسػػيـ ذلػػؾ فػػي تنميػػة اتجاىػػاتيـ نحػػو العمػػـو وتعمميػػا، 

المعمػػػـ فػػػي تنميػػػة مرونػػػة الطػػػالب العقميػػػة لكػػػي يتمكنػػػوا مػػػف التعامػػػؿ وىػػػذا يؤكػػػد عمػػػى دور 
المشكالت والتغيػرات بػالقبوؿ دوف مقاومػة، وبالتػالي زيػادة االىتمامػات العمميػة والعمميػة، وىػذا 
يتـ مف خالؿ اتاحة الفرص والحرية لمطالب لالستكشاؼ، وزيادة فرص تعرضيـ لممثيرات التػي 

 (.7668 ىماـ، ؛7603لعزوني،الفضوؿ العممي )اتثير فييـ 
والفضوؿ العممي يعد مػف الػدوافع الميمػة واألساسػية التػي توجػو الطػالب إلػى االكتشػاؼ 

السػػموؾ و طػػرح األسػػئمة، كأشػػكاؿ لمسػػموؾ متعمقػة بػػو،  وىنػػاؾواالبتكػار، كمػػا أنػػو شػػغؼ لمػتعمـ، 
 & Markeyالتحػػػػرؾ نحػػػػو موضػػػػوع أو اىػػػػداؼ معينػػػػة غيػػػػر معروفػػػػة )و البحثػػػػي، 

Loewenstein, 2014; Weible & Zimmerman, 2016 ويتميػػز الطالػػب ذو ،)
الفضوؿ العممي بالتفاعؿ اإليجابي مع البيئػة وعناصػرىا غيػر المعروفػة أو الغامضػة مػف خػالؿ 
تركيز االنتباه عمييػا وبالتػالي التحػرؾ باتجاىيػا ومحاولػة البحػث عػف حموليػا ومعالجتيػا، فيػو 

، كمػا التحميؿ والكشػؼ عػف المثيػرات حتػى يعػرؼ الكثيػر عنيػامستمر  ومواظب عمى الفحص و 
متفائمة، وباحث عف األسباب الحقيقية، وال يقتنػع بػالردود  نظرةينظر ىذا الطالب إلى المستقبؿ 

الغامضػػة عمػػى مػػا يصػػدر مػػف أسػػئمة، كمػػا أنػػو منتبػػو لممواقػػؼ الجديػػدة ومبػػدي الرغبػػة فػػي 
 (.7665؛ قبيالت،  7600)السيد،  جوانب ىذه المواقؼلاالستفسار 

ظرًا ألف الفضوؿ يساعد الطالب عمػى توجيػو وتنظػيـ انتبػاىيـ نحػو المعمومػات الجديػدة ن
 & Markeyواحتضػػػاف خبػػػرات جديػػػدة غيػػػر مؤكػػػدة، فيػػػو جانػػػب ميػػػـ فػػػي الػػػتعمـ )
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Loewenstein, 2014 تتضػػمف طػػرؽ البحػػث التػػي تػػربط بػػيف الفضػػوؿ والػػتعمـ تحمػػيالت .)
ألفعػػاؿ الطػػالب، وتقيػػيـ الطالػػب لنفسػػو أو تقيػػيـ المعمػػـ لػػو. وقػػد اسػػتخدمت األبحػػاث المتعمقػػة 

 الدراسػيداخػؿ وخػارج الفصػؿ مقاييس سموكية واستبانات طبقػت بالفضوؿ العممي لدى الطالب 
(Jirout & Klahr, 2012  .) 

القوؿ بأىمية الفضوؿ العمي وفاعميتػو فػي تطػوير وتنميػة اتجاىػات إيجابيػة وبيذا يمكف 
فيو يثيػر الطالػب لطػرح األسػئمة وبالتػالي االستكشػاؼ لدى الطالب نحو تعمـ العمـو )األحياء(، 

واالبتكار، مما يسػاعد الطالػب عمػى بنػاء بنيػة عقميػة منفتحػة توجيػو إلػى التعامػؿ بشػكؿ مػرف 
 وحياتػوالجديػدة بمرونػة، وبيػذا يمكنػو اف ينقػؿ مػا يتعممػو إلػى بيئتػو مع المشػكالت والمواقػؼ 

 الخارجية مما يسيـ في تطوير نفسو ومجتمعو.
 أمنا  التعلم ثالجًا: 

مػػف التربػػوييف أف نمػػط الػػتعمـ الػػذي يفضػػمو الطالػػب ىػػو اآلليػػة التػػي يرغػػب يجمػػع كثيػػر 
ويحػػب مػػف خالليػػا الػػتعمـ بطريقػػة سػػيمة وفعالػػة، حيػػث تتأصػػؿ فػػي شخصػػيتو عمميػػة اسػػتقباؿ 
المعمومات والمعارؼ ومعالجتيا، وبالتالي ينعكس ذلؾ عمى كافة المياـ التي يتعمميػا ويتعػرض 

وليػـ  واحػدة،لدراسات أف الطالب المنتمػيف إلػى فئػة عمريػة (. وقد اكدت ا7664ليا )الزيات، 
القػػدرات العقميػػة المتكافئػػة يختمفػػوف فػػي نمػػط تعمػػـ كػػؿ مػػنيـ، وبالتػػالي فػػإف أدائيػػـ وسػػموكيـ 

 (.  7608التعممي يرتبط بنمط وأسموب تعمميـ )العمري، 
نمػاط ( نوعػاف أل 7667وقد صنفت أنماط التعمـ إلى تصػنيفات عػدة، فقػد ذكػر الصػيفي )

ذكػػر أنيػػا قػد ( ف7666)العمػػراف  المركبػة، أمػػاالػتعمـ ىػػي أنمػاط الػػتعمـ البسػػيطة وأنمػاط الػػتعمـ 
غ، وأنمػاط تعمػـ تػرتبط بالنصػؼ األيمػف ماتقسـ إلى أنماط تعمػـ تػرتبط بالنصػؼ األيسػر مػف الػد

المتعممػوف  :أربعػة أنمػاط صػنفيا إلػى( فقػد Kolbنمػوذج كولػب ) اتكامميػة. أمػلو، أنماط تعمـ 
-Felderالتباعػػديوف، والتمثيميػػوف، والتقػػاربيوف، والموائمػػوف، أمػػا نمػػوذج فيمػػدر سػػمفوماف )

Silvermanثمانيػػة أنمػػاط لمػػتعمـ ىػػي: حسػي، وحدسػػي، وبصػػري، وتػػأممي، وتسمسػػمي،  ف( مػ
 (.7606 والعمري، ونوافمةولفظي، وشمولي، ونشط )رواشدة 
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VARK (Fleming & Baume, 2006 .)مقيػاس أعد فميمنػ  ولتحديد أنماط التعمـ 
لمحصػػػوؿ عمػػػى الطػػػالب يسػػػتخدميا الطػػػرؽ المختمفػػػة التػػػي حيػػػث يركػػػز ىػػػذا المقيػػػاس عمػػػى 

 & Hawk) الوسائط الحسية اإلدراكية التي يميؿ الطالب لمتعمـ وفقيػا ىوركز عم المعمومات،

Shah, 2007.) 
الحاالت العامػة التػي تواجػو الطػالب فػي بشكؿ تعالج VARKلقد وضعت أسئمة مقياس 

أف جميػع الطػالب قػادروف عمػى الػتعمـ، ولكػف كػؿ طالػب  ىالمقياس عمػحياتيـ اليومية، ويقـو 
وى الحػػػواس قػػػ، ويػػػتـ الػػػتعمـ بشػػػكؿ أفضػػػؿ مػػػف خػػػالؿ االسػػػتفادة مػػػف خاصػػػةلديػػػو طريقتػػػو ال

قنػوات الطرفيػة األربػع: الوالتصورات المختمفة، وبالتالي فإف االنساف يكتسب المعرفة مف خػالؿ 
 & Bahadori & Sadeghifarالبصرية، والسمعية، والقراءة/الكتابة، والعمميػة/ الحركيػة )

Tofighi &Mamikhani & Nejati, 2011.) 
، سػػػػػمعيالبصػػػػري، ال األنمػػػػػاط: فػػػػي VARKمقيػػػػػاس وتتحػػػػدد أنمػػػػاط الػػػػػتعمـ حسػػػػب 

 .  (Fleming, 2011; Leithner, 2011)المتعدد  ،العممي/الحركي ،القراءة/الكتابة
 الدراسات السابكة

البنائية  التدريسية االستراتيجياتت التي تناولت تـ االطالع عمى عدد مف الدراسا
 عرضيا كما يمي: ف، ويمكPEOEت وجونسوف ياستراتيجية وا، و بشكؿ عاـ

دراسة لمكشؼ عف Özdemir, Bag& Bilen (2011) وبيميف وباؽ أوزدمير أجرى
( POEالتفسير ) - المالحظة -أثر األنشطة المخبرية المصممة وفًقا الستراتيجية التنبؤ 

 ،IIIعمى فيـ معممي العمـو قبؿ الخدمة لموضوعات األحماض والقواعد في مقرر الكيمياء 
في العاـ الدراسي  III( معمًما قبؿ الخدمة ممف درسوا مقرر الكيمياء 69شارؾ في الدراسة )

واستخدـ تصميـ شبو . في تركيا في قسـ تعميـ العمـو في جامعة باموكالي 7606-7600
ومجموعة تجريبية. تـ تطبيؽ  طةضاب ةمجموع التجريبي، حيث تـ توزيع أفراد الدراسة عمى

عمى المجموعة التجريبية، وطريقة POEالمنيج القائـ عمى تدريس المختبر وفؽ استراتيجية 
لمختبر المعتادة عمى المجموعة الضابطة، وتـ استخداـ اختبار مفاىيمي في موضوعات ا

الحمض والقاعدة، واختبار ميارات عمميات العمـ. أشارت النتائج إلى أف منيج المختبر القائـ 
وفرت تحصياًل كبيًرا مقارنًة بالطريقة المخبرية المعتادة فيما يتعمؽ POEعمى استراتيجية 

ىيـ األساسية المتعمقة باألحماض والقواعد، وأظيرت أيضًا أف األنشطة المقدمة بفيـ المفا
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كبير عمى الفيـ النظري لمعممي العمـو قبؿ أثر كاف ليا POEاستراتيجية والمصممة وفؽ 
لـ يكف ليا تأثير كبير عمى POEأف استراتيجية ض، و اواألحماعد و لقموضوعات االخدمة ل

 لمعممي العموـ قبؿ الخدمة.ميارات العممية العممية ال
أثر نوع الجنس  الكشؼ عفإلى Vadapally (2014) فادابالي وسعت دراسة

مختبر تنبأ الحظ فسر  ـوأدائيـ لمياعمى تصورات الطالب  االستدالؿ العمميومستوى 
(POEفي مختبر الكيمياء بالمدرسة الثانوية. أجريت في مدرسة ثانوية في الريؼ الغربي ) 

والكمي. طالبة. تـ استخداـ المنيجيف النوعي  75طالب و 74. وكاف المشاركوف األمريكي
 POEاتفي أداء استداللو العمميومستوى الطالب النتائج وجود أثر كبير لجنس  تأظير 

الكيمياء. بالنسبة لمطريقة النوعية، أجريت مقابالت مع الطالب تبر بيئة مختو عف وتصورا
أنيـ بينت كثير منيـ عبروا عف مواضيع إيجابية،  مف، مف مستويات مختمفةوالطالبات 

وأنيـ طوروا تصورات إيجابية تجاه بيئة التعمـ  (،POE)استمتعوا بالمشاركة في مياـ التعمـ 
، يمكنيـ استخداـ االستدالؿ العممي. عندما يكوف الطالب قادريف عمى POEمختبر وفؽ 

بفعالية ومف ثـ ربطو باألفكار التي يولدونيا في عقوليـ. وبالتالي، يجب  مجردمفيـو عممي 
لدى الطالب في استراتيجياتيـ التعميمية االستدالؿ العممي تحديد طبيعة قدرات عمميف عمى الم

ذات معنى والتعمـ والعمؿ بطرؽ  التفكيرحيث يشارؾ الطالب في  ،والسعي إليجاد بيئة تعميمية
في  ىـويمكف أف تساعدتنمية ميارات الطالب التجريبية، عمى POEاـ مي ومفيدة، وتعمؿ
 .التجريبية لمعمـطبيعة متعميؽ فيميـ ل

-فسر-( الكشؼ عف فاعمية استخداـ نموذج تنبأ7604وىدفت دراسة شبمي )
لتدريس األنشطة العممية عمى تنمية المفاىيـ البيوكيميائية وميارات  PEOEفسر-الحظ

المرحمة الثانوية، استخدمت المنيج شبو التجريبي، تكونت العينة  الباتالتفكير السببي لدى ط
عشوائيًا  ف، تـ توزيعيفي جميورية مصر الصؼ األوؿ الثانوي الباتمف ط بة( طال76مف )

وضابطة درستيا وفؽ PEOEاألنشطة العممية وفؽ نموذج  إلى مجموعتيف، تجريبية درست
المفاىيـ البيوكيميائية، واختبار التفكير  رالعينة اختبا الباتالطريقة المعتادة، وطبؽ عمى ط

في تنمية المفاىيـ البيوكيميائية وميارات PEOEالسببي، وأظيرت النتائج فاعمية نموذج 
 .التفكير السببي
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تأثير استراتيجية  Kibirige et al. (2014)  وآخروف جكايبير  استكشفت دراسةو 
(POEعمى مفاىيـ العموـ الطبيعة الخاط )المتعمقة بموضوع ذوباف األمالح في الماء لدى  ئة

 ؽبتطبيطالب الصؼ العاشر األساسي. تـ استخداـ تصميـ شبو تجريبي في جمع البيانات 
مف جنوب إفريقيا. أظيرت النتائج ( طالب وطالبة 93اختبار تحصيمي عمى عينة مكونة مف )

كاف أداؤىـ أفضؿ (POE)باستخداـ أف الطالب في المجموعة التجريبية الذيف تـ تدريسيـ 
في االختبار البعدي مف أداء نظرائيـ في المجموعة الضابطة الذيف تـ تدريسيـ باستخداـ 

في الماء  تذوب( األمالح 0ىما:  جديديف،. كما تـ تحديد مفيوميف خاطئيف الطرؽ التقميدية
( كموريد الصوديوـ الصمب ليس مركب أيوني. وسمطت ىذه 7وعندما تكوف في حالة حبوب؛ 

إلى تضميف عناصر مختمفة  مصممي الكتب والمناىجالنتائج الضوء عمى حاجة المعمميف و 
 في المنيج كنموذج لمتغيير المفاىيمي في تدريس العموـ. POEمف 

 & Bajar-Sales, Avilla) وكماشػػػو وأفػػػيال باجارسػػػاليس وىػػػدفت دراسػػػة

Camacho (2015( "إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية "تنبػأ، فسػر، الحػظ، فسػرPEOE )
في تدريس العمـو عمػى الػوعي بمػا وراء المعرفػة والتحصػيؿ العممػي لػدى طػالب مػادة الكيميػاء 

( 36في الفمبػيف، اسػتخدمت الدراسػة المػنيج شػبو التجريبػي، وطبقػت عمػى عينػة مكونػة مػف )
طالبًا توزعوا عمى مجموعتيف، تمثمت أدوات الدراسة في اختبار لقياس الوعي مػا وراء المعرفػي 

ب، واختبػػار تحصػػيمي فػػي الكيميػػاء. وأظيػػرت النتػػائج أف تحسػػف فػػي درجػػات طػػالب لػػدى الطػػال
وراء المعرفػػػي، واالختبػػػار  فيمػػػاعمػػػى التطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار الػػػوعي  ةالتجريبيػػػالمجموعػػػة 

 التحصيمي، وكاف ىذا التحسف أفضؿ منو لدى طالب المجموعة الضابطة.
الكشػػؼ إلػى Adebayo & Olufunke (2015) والوفونػػؾأديبػايو  دراسػة تىػدفو 
( فػي POEشػرح ) -المالحظػة  -التنبػؤ اسػتراتيجية و التوليػدي  استراتيجية التعمػيـ عف فعالية

. كمػػا قارنػػت آثػػار االبتدائيػػة المػػدارسالصػػفوؼ الػػدنيا بطػػالب لالعمػػـ األساسػػية  تتنميػػة عمميػػا
. اعتمدت الدراسة تصميـ البحوث شبو التجريبيػة. تػـ اختيػار تمؾ العممياتعمى  تيفاالستراتيجي

( 96اختيار عينػة مكونػة مػف )، وتـ مف والية أوندو في نيجيرياعشوائيًا ثالث مدارس ابتدائية 
ميػارات عمميػات اختبار عمييـ  فصوؿ وطبؽالثالث االبتدائي مف ثالثة الصؼ طالب  طالبًا مف

 السػػتراتيجية التعمػػيـ التوليػػديو لػػـ يكػػف ىنػػاؾ تػػأثير كبيػػر . أظيػػرت النتيجػػة أنػػالعمػػـ األساسػػية
بينمػا كػاف ىنػاؾ تػأثير كبيػر السػتراتيجية ، العينػة باألساسػية لطػالميارات عمميػات العمػـ عمى 
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أظيػػػرت النتيجػػػة أف ىنػػػاؾ اختالًفػػػا كبيػػػرًا فػػػي آثػػػار  االميػػػارات. كمػػػتمػػػؾ عمػػػى  POEالتعمػػػيـ 
مقارنػة  POEلصػالح اسػتراتيجية التعمػيـ عمميات العمػـ األساسػية عمى ميارات تيف االستراتيجي

التعميمية ىػي وسػيمة  POE. وخمصت الدراسة إلى أف استراتيجية التعميـ التوليديباستراتيجية 
 .مطالبلعمميات العمـ األساسية أكثر فعالية لتحسيف 

 -التنبػؤ دراسػة بيػدؼ الكشػؼ عػف أثػر اسػتخداـ Hilario (2015) ىايالريو وأجرى
( كاسػتراتيجية تعميميػة جديػدة فػي مختبػر الكيميػاء POEEاالستكشػاؼ ) -شرح  -المالحظة 
مػػف طػػالب الجامعػػة  ( طالبػػاً 07تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػي، وتكونػػت العينػػة مػػف )العامػػة، 

، تػـ تػوزيعيـ إلػى مجمػوعتيف المسجميف في مقػرر مختبػر الكيميػاء العامػة الشرقية في الفمبيف
ومقيػاس االتجاىػات الكيميائيػة، طبػؽ عمػييـ اختبػارًا تحصػيميًا فػي الكيميػاء  ية وضابطة،تجريب

( فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ فػػػي الكيميػػػاء واتجاىػػػات POEEوأظيػػػرت النتػػػائج فاعميػػػة اسػػػتخداـ )
 .الطالب الكيميائية
 & Karamustafaoğlu)نعمػػاف مصػػطفى قػػوؿ ومممػػوؾ  ـدراسػػة كػػراوتناولػػت 

Mamlok-Naaman (2015 الطالب الجدد الذيف يدرسوف في قسـ العمـو في كميػة التربيػة 
تػػػدريس مفػػػاىيـ الكيميػػػاء الكيربائيػػػة باسػػػتخداـ  أثػػػر، فكػػػاف اليػػػدؼ منيػػػا دراسػػػة فػػػي تركيػػػا

اسػػػتخدمت  .عمػػػى تنميػػػة تمػػػؾ المفػػػاىيـ (POE)التفسػػػير  –المالحظػػػة  -اسػػػتراتيجية التنبػػػؤ 
توزعػػوا عمػػى مجمػػوعتي الدراسػػة البػػا ط (46عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف )تجريبػػي الشػػبو  المػػنيج

التجريبيػػة والضػػابطة، وطبػػؽ عبػػييـ اختبػػاريف لممفػػاىيـ الكيميائيػػة، أحػػدىما موضػػوعيًا واآلخػػر 
طػالب مجمػوعتي الدراسػة عمػى في أداء ذو داللة إحصائية . وأظيرت النتائج وجود فرؽ مقالي

 .(POE)استراتيجية  االختبار البعدي لصالح طالب المجموعة التجريبية التي درست وفؽ
دراسػة الستقصػاء آثػار Acar Sesen & Mutlu (2016) ومتمػوارسيسػف كأ وأجرى

المتعمقػػػة بموضػػػوعات  فسػػػر-الحػػػظ - أميمػػػة تنبػػػعمػػػى أسػػػاس القائمػػػة األنشػػػطة المخبريػػػة 
فيػػػـ المعممػػػيف قبػػػؿ  والقواعػػػد عمػػػىوالتغيػػػرات الفيزيائيػػػة والكيميائيػػػة، واألحمػػػاض  المخػػػاليط،"

اختيػار تػـ  ولتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ،. الكيميػاءمختبػر س الكيميػاء و و در  اتجاىاتيـ حػوؿالخدمة و 
تػـ تػدريس  ،االبتدائيػة قبػؿ الخدمػةالمرحمػة معممػي ( مػف 56بشكؿ عشوائي عينة مكونة مف )

 –الحػظ  –أ تنبػ مػةإلػى مي لمسػتندةالمجموعة التجريبية باستخداـ األنشػطة المختبريػة اطالب 
المجموعػة الضػابطة باسػتخداـ األنشػطة المختبريػة التقميديػة. تػـ تطبيػؽ طالب  فسر، وتدريس
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. ًياوبعػػد يػػاً س الكيميػػاء ومختبػػر الكيميػػاء قبمو در مقيػػاس االتجاىػػات نحػػو ، و مفػػاىيمياختبػػار 
فػػي اختبػػار لػػدييـ درجػػات أعمػػى بكثيػػر المجموعػػة التجريبيػػة أشػػارت النتػػائج إلػػى أف معممػػي 

الضػػػابطة، كمػػػا أف األنشػػػطة  ةمعممػػػي المجموعػػػبػػػدرجات  مقارنػػػةالمفػػػاىيـ ومقيػػػاس االتجػػػاه 
لػػدى أفػػراد  كانػػت أكثػػر نجاًحػػا فػػي عػػالج المفػػاىيـ البديمػػةالقائمػػة عمػػى ميمػػة تنبػػأ الحػػظ فسػػر 

 العينة.
 -الحػظ -( إلػى التعػرؼ عمػى أثػر توظيػؼ نمػوذج )تنبػأ7606وىدفت دراسػة صػباح )

فسر( في تنمية بعض عادات العقؿ المنتج بمادة العمـو لدى طالبات الصؼ السػابع األساسػي، 
حيػث اعتمػد الدراسػة عمػى المػنيج التجريبػي ذو التصػميـ شػبو التجريبػي لمجمػوعتيف تجريبيػة 

دي، وتحػػددت أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ السػػابع وضػػابطة والقيػػاس القبمػػي البعػػ
( طالبة بمدرسػة الرافػديف بغػزة، تػـ تػوزيعيـ إلػى 83بمديرية غرب غزة، كما تمثمت العينة في )

( طالبػػة درسػػوا وفقػػًا لنمػػوذج "تنبػػأ   الحػػظ   40مجمػػوعتيف مجموعػػة تجريبيػػة احتػػوت عمػػى )
رسوا وفقًا لمطريقة التقميدية، وتحػددت أدوات ( طالبة د47فسر" ومجموعة ضابطة تكونت مف )

الدراسة في اختبار لقياس مدى اكتسػاب الطالبػات لعػادات العقػؿ، وتوصػمت نتػائج الدراسػة إلػى 
وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طالبػػػات المجمػػػوعتيف الضػػػابطة 

 لح المجموعة التجريبية.والتجريبية في اختبار بعض عادات العقؿ في التطبيؽ البعدي لصا
لمكشػػؼ عػػف فعاليػػة اسػػتراتيجية "تنبػػأ، فسػػر، الحػػظ، ( دراسػػة 7606وأجػػرى صػػادؽ )

( في تحصيؿ العمـو وتنمية التفكير االبتكػاري وعمميػات العمػـ التكامميػة لتالميػذ PEOEفسر" )
ًا ( طالبػ67الصؼ الثامف األساسي، واتبعت الدراسة شػبو التجريبػي، حيػث تكونػت العينػة مػف )

، توزعػػوا عشػػوائيًا إلػػى مجمػػوعتيف مصػػر ةجميوريػػفػػي  مػػف طػػالب الصػػؼ الثػػامف األساسػػي
تجريبيػػػة وضػػػابطة، وطبػػػؽ عمػػػييـ ثالثػػػة اختبػػػارات تمثمػػػت فػػػي االختبػػػار التحصػػػيمي، واختبػػػار 

وأظيػػرت النتػػائج تفػػوؽ طػػالب المجموعػػة التفكيػػر االبتكػػاري، واختبػػار عمميػػات العمػػـ التكامميػػة، 
( عمػى طػالب المجموعػة الضػابطة فػي PEOEدرسوا العمـو وفؽ استراتيجية )التجريبية الذيف 

( فػػي تحصػػيؿ العمػػـو PEOEأدائيػػـ عمػػى أدوات الدراسػػة الػػثالث، بمعنػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية )
 .وتنمية التفكير االبتكاري وعمميات العمـ التكاممية
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إلػػػى تحديػػػد أثػػػر Furqani et al.(2018 )وآخػػػروف فورقػػػاني  ىػػػدفت دراسػػػةو 
عنػػػد والتفكيػػر النقػػػدي لممفػػػاىيـ  بكػػػالطال ؾامػػتال ( عمػػػى (POEتنبػػػأ الحػػظ فسػػػر اسػػتراتيجية

( طالبػًا 08تكونت العينة مف مجموعة واحدة مكونة مػف ). مواجواأل اتاالىتزاز تعمميـ لموضوع 
. تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة القصػػدية طػػالب الصػػؼ الثػػامف فػػي مدرسػػة ثانويػػة فػػي بانػػدون .مػػف 

 رعمػى التفكيػقػدراتيـ تحسػف فػي ووجػود ، لممفػاىيـ بامتالؾ الطػالتحسف في  جوأظيرت النتائ
صػعوبات  ، ولكػف لػدييـمفيػـو األمػواجتفسير و الحظة يمكف لمطالب بسيولة التنبؤ وم، و الناقد
 األمواج العرضية ومفاىيـ األمواج الطولية. مفاىيـ في 

تحديػد Suryani & Fadhilah (2019) وفادىمػوسورياني  وكاف اليدؼ مف دراسة
جػػودة ، وتحديػػد POE)فسػػر ) -الحػػظ -أعمػػى "تنبػػاعتمػػادًا مػػواد التعميميػػة تطػػوير المراحػػؿ 
تطػوير مػف ال ةتمػت عمميػ. حقيؽ األىداؼ التعميمية لدى الطالبالمواد التعميمية لتتمؾ وفعالية 

التطػػوير، التنفيػػذ، والتقيػػيـ. أظيػػرت  التحميػػؿ، التصػػميـ،ذي المراحػػؿ: خػػالؿ نمػػوذج التصػػميـ 
مػػف  حتػػوىالرسػػومات والمبليػػا جػػودة ممتػػازة  POEالنتػػائج أف المػػواد التعميميػػة القائمػػة عمػػى 

نتػػائج  تظيػػر أعػػالوة عمػػى ذلػػؾ،  ،المغويػػة والعػػرض التقػػديميالصػػياغة مقػػراءة و لقابميػػة حيػػث ال
ال عمػػى الفصػػؿ الػػذي POEالفصػػؿ الػػذي يسػػتخدـ المػػواد القائمػػة عمػػى تفػػوؽ اختبػػار الفعاليػػة 

 .ايستخدمي
، POEOاسػتراتيجية وايػت وجونسػتوف تناولػت  توفر الدراسات التييتبيف مما سبؽ، 

يػػذه االسػػتراتيجية، كمػػا أنػػو وفػػي ضػػوء إال أف ىنػػاؾ نػػدرة فػػي الدراسػػات المحميػػة التػػي تتعمػػؽ ب
اسػتراتيجية وايػت وجونسػتوف راسػة تتعمػؽ باسػتخداـ لػـ يتطػرؽ البػاحثوف لد حدود عمـ الباحػث

POEO وقػد اسػتفاد الباحػث برجوعػو ، وأثرىا في تنمية الفضوؿ العممي عمى وجو الخصػوص
جراءطار في إثراء اإلوالبحوث إلى ىذه الدراسات  ، وبنػاء أدواتيػا، إضػافة ات الدراسػةالنظري، وا 

 إلييا الدراسة الحالية. النتائج التي توصمت تفسير ومناقشةإلى 
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 الدراسة: إجراءات

 :مهوج وتصميم الدراسة

عمػػى مجمػػوعتي  االعينػػة وتوزعػػو  بفػػاختير طػػالاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي، 
ومقياسػي الفضػوؿ العممػي المفػاىيـ البيولوجيػة عشوائي، كما تـ تطبيػؽ اختبػار بشكؿ الدراسة 

وأنمػػاط الػػتعمـ قبميػػًا، وبعػػد أف تػػـ تػػدريس المجمػػوعتيف التدريبيػػة والضػػابطة تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار 
 .ومقياس الفضوؿ العممي بعدياً المفاىيـ البيولوجية 

وقػػػد اشػػػتممت الدراسػػػة عمػػػى متغيػػػرات مسػػػتقمة وأخػػػرى تابعػػػة، حيػػػث إف المتغيػػػرات 
 المستقمة تمثؿ في:

 فوجونستو تمستوياف: وايوليا  ،التدريس استراتيجيةPEOE الطريقة االعتيادية.، و 
  ،متعػػػػدد، الكتػػػػابي، ال/يقرائػػػػالسػػػػمعي، الأنمػػػػاط الػػػػتعمـ ولػػػػو خمسػػػػة مسػػػػتويات: البصػػػػري

 عممي.الحركي/ال
 :تمثمت فيالتابعة فبينما المتغيرات 

 المفػػػاىيـ اختبػػػار  ـباسػػػتخداوتػػػـ قياسػػػو ، فػػػي مػػػادة األحيػػػاءالبيولوجيػػػة  ـتنميػػػة المفػػػاىي
 .البيولوجية

  العمميمقياس الفضوؿ  ـباستخداوتـ قياسو ، العمميالفضوؿ. 
 عيهة الدراسة 

 ـبالطػػائؼ تػػػمدرسػػػة القيػػرواف الثانويػػػة ( طالبػػػًا مػػف 66) تكونػػت عينػػة الدراسػػػة مػػف
 .  والضابطة ةالدراسة التجريبي لى مجموعتيإعيـ عشوائيًا يوتوز اختيارىـ 
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 :وموادها الدراسة واتأد     

 :ةلتاليا واتاستخدمت ىذه الدراسة األد
 املفاهيم البيولوجية اختبار  أواًل:

تـ بناء وتصميـ اختبار تحصيمي موضوعي مف نوع االختيار مف متعدد في مقرر 
الطالب لممفاىيـ العممية  تنميةاألحياء لمصؼ األوؿ الثانوي، بيدؼ الكشؼ عف مدى 

مف كتاب األحياء  والرخويات( والثامف )المفصميات(الفصميف السابع )الديداف المتضمنة 
 لمصؼ األوؿ الثانوي.

التي تتضمنيا الوحدة المفاىيـ البيولوجية وتـ إعداد ىذا االختبار بعد حصر 
التي بمغت في صورتو األولية المختارة، وتصميـ جدوؿ المواصفات لالختبار، صياغة فقراتو 

المعرفية )التذكر، الفيـ، التطبيؽ، المستويات  ( فقرة، توزعت عمى مستويات بموـ77مف )
( 8ثـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة محكميف بم  عددىـ )العميا( 
، حيث أبدوا بعض المالحظات تركز في حذؼ فقرتيف وتعديؿ صياغة ثماف فقرات محكميف،

الختبار عمى عينة تـ تطبيؽ او ( فقرة، 75وبيذا أصبح عدد فقراتو في صورتو النيائية )
معامالت الصعوبة  ت، وحسبطالباً ( 70استطالعية مف خارج عينة الدراسة مكونة مف )

( لمتمييز، 6.65 – 6.77( لمصعوبة و)6.85 – 6.74والتمييز إذ تراوحت المعامالت بيف )
درجة الكمية بالإيجاد معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة بحسب االتساؽ الداخمي لالختبار كما 
(، وبيف درجة كؿ مستوى والدرجة الكمية 6.87( و )6.46حيث تراوحت بيف )،توى لممس

 (، وتعد معامالت ارتباط مقبولة احصائًيا.6.84( و )6.56لالختبار حيث تراوحت بيف )
معادلة كودر ريتشاردسوف االستطالعية استخدمت  ةالتجريبيوبناء عمى نتائج 

(KR-20 ) وىذا يبيف تمتع االختبار بدرجة (، 6.89)لحساب ثبات االختبار، فكانت قيمتو
الثبات، يمكف الوثوؽ بو واالطمئناف إلى نتائجو بعد تطبيقو عمى عينة عالية مف الثقة و 

 الدراسة.
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ومناسبتيا لطالب الصؼ األوؿ  االختبار وفقراتوكما تـ التحقؽ مف وضوح تعميمات 
 دقيقة. (46)المناسب لإلجابة عف أسئمة االختبار الذي بم  الثانوي، وحساب الزمف 

 العلم   مكياس الفضوًا: نيثا

بيدؼ التعرؼ عمى مستوى الفضوؿ العممي لدى طالب عيف الدراسة بالمرحمة 
 الثانوية تـ إعداد مقياس الفضوؿ العممي، وذلؾ بعد الرجوع إلى عدد مف الدراسات السابقة

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

Zimmerman, 2016،) ( فقرة لقياس الفضوؿ العممي بصورة أولية، وقد 33ثـ تصميـ )
كانت صياغة ىذه الفقرات عمى مقياس ليكرت الخماسي)موافؽ بشدة، موافؽ، غير متأكد، 
غير موافؽ، غير موافؽ بشدة(، ثـ عرض بصورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف 

، وبناء عمى آرائيـ تـ ( محكميف8بم  عددىـ ) المختصيف في المناىج وطرؽ تدريس العمـو
حذؼ ثالث فقرات، وتعديؿ صياغة بعض الفقرات، وبذلؾ أصبح يتكوف المقياس في صورتو 

 ( فقرة. 36النيائية مف )
( طالبًا 70مكونة مف )استطالعية تـ تجريب المقياس في صورتو األولية عمى عينة 

وبناء عمى نتائجيا حسب ينتيا، مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي مف مجتمع الدراسة وخارج ع
، كما حسب (6.84) فبم  معامؿ الثبات( αاستخداـ معادلة كرونباخ ألفا )ثبات المقياس ب

االتساؽ الداخمي لممقياس بحساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس، 
 (.6570-6555االرتباط بيف ) تمعامال وقد تراوحت

 (  VARK) لمعأمنا  التثالجًا: مكياس 
حديد أنماط بيدؼ ت( Flemingفميمن  )صمميا وأعدىا ستبانة ا سىذا المقيايعد 

،  7666، الزغؿ) ؿعربية مثات فضمة، حيث استخدـ في دراسالتعمـ الحسية اإلدراكية الم
وفي ىذه الدراسة ، ات متنوعة مف طمبة التعميـ العاـقو عمى عينتطبيوتـ ( 7607السالمات، 

بشكؿ يناسب طالب المرحمة الثانوية في  تعديالت عمى فقراتو لتوضيحياتـ اجراء بعض ال
مناىج وطرؽ تدريس تخصص عرض عمى مجموعة محكميف ثـ ، المممكة العربية السعودية

تـ التأكد مف ثباتو باستخداـ طريقة و لمتأكد مف صدقو، ( محكميف 8بم  عددىـ )العمـو 
عادة التطبيؽ و  بم  عينتيا مف خارج استطالعية مف مجتمع الدراسة و  عمى عينة التطبيؽا 
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-  6579بيف )قيمتو تراوحت و حسب معامؿ ارتباط بيرسوف لكؿ نمط، ، ف( طالباً 70عددىا )
6588.) 

 دليل املعلم

(لمفصميف السابع )الديداف PEOEقائـ عمى استراتيجية )ُأعد دليل لممعمم 
كتاب األحياء لمصؼ األوؿ الثانوي، حيث تـ إعداده وفؽ والرخويات( والثامف )المفصميات(مف 

 الخطوات التالية:
 )اختيار الفصميف السابع )الديداف والرخويات( والثامف )المفصميات 
  يمي: فيماتحديد أىداؼ الدليؿ والمتمثمة 

  تقديـ استراتيجيةPEOE .في تدريس األحياء لممرحمة الثانوية 
  تنمية المفاىيـ البيولوجية لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي في 
 .تنمية الفضوؿ العممي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي 
 .تحقيؽ األىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا مف تدريس الفصميف المختاريف 

 ( إعداد الدروس المرتبطة بالوحدة وفقًا الستراتيجيةPEOE مف حيث األىداؼ)
 ألدوات الالزمة لكؿ درس، والخطوات التدريسية، وأساليب التقويـ المتبعة.التدريسية، وا

  التالية:إخراج الدليؿ بالشكؿ النيائي ليحتوي عمى مجموعة العناصر 
 المقدمة.  .1
 أىداؼ الدليؿ. .2
 (.PEOEنبذه عف استراتيجية ) .3
 (.PEOEمراحؿ استراتيجية ) .4
 يات( والثامف )المفصميات(.األىداؼ التعميمية لمفصميف السابع )الديداف والرخو  .5
 (. PEOEإرشادات عامة لممعمـ عند تدريس الفصميف وفقًا الستراتيجية ) .6
 توزيع زمف الحصة عمى مراحؿ االستراتيجية.  .7
  ضبط الدليؿ وذلؾ مف خالؿ عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف في

، بم  عددىـ ) تخصص ، بيدؼ التحقؽ مف ( محكميف8المناىج وطرؽ تدريس العمـو
بداء آرائيـ في الدليؿ.  سالمتو مف المالحظات واألخطاء وا 
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  صياغة الدليؿ في صورتو النيائية، وذلؾ بعد األخذ بآراء المحكميف حوؿ الدليؿ والتي
تضمنت المالحظات التالية )التحقؽ مف الصياغة المفظية لبعض المفردات، واستخداـ 

 .عالمات الترقيـ بشكؿ صحيح ودقيؽ(

 خطوات تطبيل الدراسة:

 تمت ىذه الدراسة وفقًا لإلجراءات اآلتية:
 .عينة الدراسةتحديد  -
 ة.الدراس واتإعداد دليؿ المعمـ وأد -
 اختيار المدرسة الثانوية عشوائيًا. -
 .PEOEاستراتيجية وايت وجونستوف عمى تطبيؽ المتعاوف معمـ تدريب ال -
 مجموعتيف تجريبية وضابطة. عشوائيًا عمىعينة وزع أفرد الت -
 قبػؿ مقيػاس أنمػاط الػتعمـلتصنيؼ طالب عينػة الدراسػة حسػب نمػط الػتعمـ تػـ تطبيػؽ  -

 .البدء بعممية التدريس
 قبميًا.فضوؿ العممي ومقياس ال االختبار التحصيمي،ؽ طب -
تطبيؽ التجربة مف خػالؿ تػدريس المعمػـ المتعػاوف لمجمػوعتي الدراسػة، ومتابعػة ذلػؾ  -

 الباحث.مف قبؿ 
 بعديًا.االختبار التحصيمي، ومقياس الفضوؿ العممي تطبيؽ  -
 تـ اجراء التحميؿ االحصائي لنتائج أداتي الدراسة. -

 تطبيل أدوات الدراسة قبليًا

 :تطبيؽ مقياس أنماط التعمـ لتحديد نمط التعمـ لكؿ طالب 
بالمعالجة تـ تطبيؽ مقياس أنماط التعمـ عمى طالب عينة الدراسة قبؿ البدء 

التجريبية، وذلؾ بيدؼ تحديد نمط التعمـ الخاص بكؿ طالب منيـ، فكانت النتائج كما يظيرىا 
 (.0جدوؿ )
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 ( 1جذول )

 توزٍع طالب عَنح انذراسح فٌ انمجموعتَن انتجرٍثَح وانضاتطح حسة نمظ انتعهم

 انعذد نمظ انتعهم انمجموعح

 انتجرٍثَح

 6 تصرً

 6 سمعٌ

 8 متعذد

 5 حركٌ/عمهٌ

 5 لرائٌ/كتاتٌ

 33 انمجموع

 انضاتطح

 5 تصرً

 7 سمعٌ

 7 متعذد

 4 حركٌ/عمهٌ

 7 لرائٌ/كتاتٌ

 33 انمجموع

  ومقيػاس الفضػوؿ العممػي لمتأكػد مػف تكػافؤ المفػاىيـ البيولوجيػة تطبيؽ اختبار
 :مجموعتي الدراسة

العممي عمى طالب عينة ومقياس الفضوؿ المفاىيـ البيولوجية ُطبقت اختبار 
الدراسة، لمتأكد مف تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ البدء بالمعالجة البحثية، ثـ حسبت 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجاتيـ، واستخداـ اختبار )ت( لتحديد داللة 

 ( تمؾ النتائج:7الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية، ويوضح جدوؿ )
 (2جذول )

انمتوسطاخ انحساتَح واالنحرافاخ انمعَارٍح نذرجاخ طالب مجموعتٌ انذراسح عهي انتطثَك 

 وممَاس انفضول انعهمٌ، ونتائج اختثار )خ(انمفاهَم انثَونوجَح انمثهٌ الختثار 

 انعذد انمجموعح األداج
انمتوسظ 

 انحساتٌ

االنحراف 

 انمعَارً
 لَمح خ

درجاخ 

 انحرٍح

مستوى 

 انذالنح

اختثار 

 انمفاهَم

 انثَونوجَح

 1368 3333 33 انتجرٍثَح

33676 58 33532 
 2311 4337 33 انضاتطح

ممَاس 

انفضول 

 انعهمٌ

 7382 94323 33 انتجرٍثَح

13323 58 33191 
 6399 91367 33 انضاتطح
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 طالب متوسطي درجاتبيف ذات داللة إحصائية وجود فروؽ ( عدـ 7) يظير جدوؿ
مقياس و المفاىيـ البيولوجية الختبار المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى التطبيؽ القبمي 

وىذا يدؿ عمى تكافؤ (، 6.65)داتيف أكبر مف )ت( لألقيمة  ، فكانتفضوؿ العمميال
 .المجموعتيف قبؿ البدء بعممية التدريس

 :وتفسريها نتائج الدراسة ومهاقشتوا

  :وتفسريها ومهاقشتواوالجان  األو  الدراسة  بسؤال أواًل: الهتائج املتعلكة 

المتوسطات  فرضياتيما حسبتواختبار ، السؤاليف األوؿ والثانيلإلجابة عف      
المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى الطالب في الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

 (.  3)جدوؿ ، فكانت النتائج كما يظيرىا البعديالمفاىيـ البيولوجية اختبار 
 (3)جذول 

انمتوسطاخ انحساتَح واالنحرافاخ انمعَارٍح نذرجاخ طالب مجموعتٌ انذراسح انتجرٍثَح 

 انثعذًانمفاهَم انثَونوجَح اختثار وانضاتطح عهي 

 انعذد نمظ انتعهم انمجموعح
انمتوسظ 

 انحساتٌ

االنحراف 

 انمعَارً

 انتجرٍثَح

 1394 23317 6 تصرً

 1375 23367 6 سمعٌ

 1367 22325 8 متعذد

 1358 21333 5 حركٌ/عمهٌ

 3384 19383 5 لرائٌ/كتاتٌ

 1377 23393 33 انمجموع

 انضاتطح

 3389 16343 5 تصرً

 1337 17314 7 سمعٌ

 1315 17333 7 متعذد

 3.96 16325 4 حركٌ/عمهٌ

 1363 16371 7 لرائٌ/كتاتٌ

 1316 16377 33 انمجموع

بيف المتوسطات الحسابية لدرجات طالب  ة( وجود فروؽ ظاىري3يظير مف جدوؿ )
البعدي، المفاىيـ البيولوجية مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في أدائيـ عمى اختبار 

(، بفارؽ مقداره 76596فقد بم  المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية )
 . (06577( عف المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة الذي بم  )4503)
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بيف المتوسطات الحسابية لدرجات طالب مجموعتي كانت الفروؽ  إذاولتحديد فيما 
عف  ؼ، والكش(α ≤ 0.05)عند مستوى  ةداللة إحصائيالدراسة التجريبية والضابطة ذات 

وجود أثر لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس وأنماط التعمـ في أداء الطالب عمى االختبار، تـ 
 .( يظير تمؾ النتائج4، وجدوؿ )(way ANOVA-2تحميؿ التبايف الثنائي )اجراء 

 (4)جذول 

دالنح انفروق تَن انمتوسطاخ  ذ( نتحذway ANOVAٍ-2)انثنائٌ  نتحهَم انتثاٍنتائج 

 انثعذًانمفاهَم انثَونوجَح اختثار انحساتَح نذرجاخ طالب مجموعتٌ انذراسح عهي 

 مصذر انتثاٍن
مجموع 

 انمرتعاخ

درجاخ 

 انحرٍح

متوسظ 

 انمرتعاخ
 لَمح)ف(

مستوى 

 انذالنح

لَمح 

مرتع 

 إٍتا

 3373 33333 116337 239334 1 239334 االستراتَجَح

 3314 33133 2336 4323 4 16393 انتعهمأنماط 

االستراتَجَح*أنماط 

 انتعهم

13325 4 2356 1324 33333 3339 

    2335 53 132373 انخطأ

     59 386333 انكهٌ انمعذل

في  (α ≤ 0.05)( وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 4يتبيف مف جدوؿ)
البعدي تبعًا لمتغير استراتيجية المفاىيـ البيولوجية اختبار أداء طالب عينة الدراسة عمى 

(، 65666(، بمستوى داللة مقداره )006537التدريس، حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )
عمى ذلؾ رفضت الفرضية الصفرية  التجريبية وبناءوكاف ىذا الفرؽ لصالح طالب المجموعة 

حجـ  ، ولمكشؼ عفالبيولوجية ـالمفاىيتنمية في PEOE، وبيذا يظير أثر استراتيجية األولى
لدى طالب البيولوجية  ـتنمية المفاىيفي PEOEالستخداـ استراتيجية )الداللة العممية( األثر 

لداللة الفروؽ بيف المتوسطات  إيتاتـ إيجاد مربع  في مادة األحياء الصؼ األوؿ الثانوي
(، وىذا 6576) توالحسابية لدرجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة، حيث بمغت قيم

%( مف التبايف بيف متوسطي درجات طالب مجموعتي الدراسة يعود إلى متغير  76يعني أف )
اء لطالب في تدريس األحيPEOEالمعالجة التدريسية المتمثمة في استخداـ استراتيجية 

 الصؼ األوؿ الثانوي.
مف ميزات PEOEويمكف تفسير ىذه النتيجة إلى ما تتمتع بو إستراتيجية التدريس 

معنى،  اتعمـ ذفقد زودت طالب المجموعة التجريبية بإجراءات جعمت التعميمية متعددة. 
أسيـ في مما ، أسئمة خالؿ التعمـ طرحونشاط الطالب، ووجيتيـ لمشاركة وعممت عمى زيادة 

باإلضافة إلى اىتماـ استراتيجية . اكتسبوه مف مفاىيـ عمميةما  مساعدتيـ عمى إدراؾ
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PEOEفاىتمت ، يمتمكو الطالب مف معرفة ومفاىيـ سابقة كاىتماميا بالتعمـ الجديد فيما
المراد تعمميا  العمميةبحيث يسيؿ تمثيؿ المادة بآلية تنظيـ التعمـ وخبرات المحتوى العممي 

جديدة ترتبط وبالتالي بناء وتصميـ بنية مفاىيمية ، المفاىيمي لكؿ طالب لمعرفيبناء الفي ا
وىذا أسيـ في تحقيؽ الفيـ العميؽ لممفاىيـ العممية ، الببما يناسبيا مف أبنية لدى الط

مف ، طرؽ تفكير الطالبتنظيـ في ( PEOEإستراتيجية )وقد أسيمت . ياوزيادة تحصيم
، شكؿ منتظـ حتى تحقؽ اليدؼ المنشود مف الموقؼ التدريسيوب خطوة خطوةخالؿ سيرىـ 

 .  يااستيعابو البيولوجية  ـإدراؾ المفاىيوىذا التنظيـ أسيـ في زيادة قدرتيـ عمى 
(، مف PEOEكما يمكف أف يفسر ذلؾ التفوؽ لمفرص التي توفرىا إستراتيجية )

عادة ترتيبيا وصياغتيا،  واستخداـ الطمبة لما لدييـ مف معمومات تحديد المفاىيـ، وفيميا، وا 
ذات عالقة بيذه المفاىيـ، وطرح أسئمة حوؿ النقاط التي ال يستطيعوف فيميا في المفاىيـ، 
ومف ثـ جمع المعمومات ذات العالقة بالمفيوـ، وتحميميا وتصنيفيا وترتيبيا وفحصيا في 

 ضوء األدلة والحجج التي تؤيدىا.
متحقؽ أثناء تطبيؽ خطوات المالحظة والتفسير أسيـ في كما أف التفكير الجماعي ال

الكشؼ عف المفاىيـ الخطأ لدى الطالب، وتحديد الخصائص المشتركة بيف األمثمة المرتبطة 
تنمية بالمفيوـ العممي، مدعميف ذلؾ بالحجج والبراىيف واألدلة العممية أسيـ بشكؿ واضح في 

 لدى الطالب.البيولوجية  ـالمفاىي
الرموز ترجمة  ساعدتيـ عمىفراد المجموعة التجريبية تعمموا بطريقة كما أف أ

عمى التأمؿ في كؿ جوانبيا، وبالتالي تثبيتيا في  ساعدتيـاألفكار إلى صور ذىنية والكممات و 
أذىانيـ، بينما تعمـ أفراد المجموعة الضابطة بطريقة ركزت عمى استظيار المعمومات 
والحقائؽ دوف التأمؿ فييا ألف التعمـ بالصورة يسبؽ التعمـ بالكممات، وأنيـ لـ يربطوا معارفيـ 

نسياف المعرفة الجديدة بعد فترة زمنية قصيرة يؤدي إلى قد السابقة بمعرفتيـ الجديدة، مما 
 مف تعمميا.

مف خالؿ ترجمة المفاىيـ البيولوجية كما أف طالب المجموعة التجريبية اكتسبوا 
ىذه المفاىيـ  األفكار والكممات والرموز إلى صور ذىنية ساعدتيـ عمى ممارسة التأمؿ في

عمى عكس طالب المجموعة ، عقوليـتثبيتيا في ذلؾ في  أسيـمما ، وخصائصيا كافة
عمى حفظ واستظيار تمؾ المفاىيـ تركز الضابطة الذيف تعرضوا الستراتيجية تدريس تقميدية 



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

- 865 - 

ليا بما يمتمكوه مف معرفة عميمة  ربطدوف ، و دوف تحميميا أو التأمؿ فييا وفي خصائصيا
 . سابقة

 ؿالمختمفة مثلعمـ عمميات ا وجيت الطالب إلى ممارسةPEOEاستراتيجية كما أف 
خطوات ، وذلؾ أثناء مف العممياتتفسير، وغيرىا الو التصنيؼ، مالحظة، و التنبؤ، وال

بذؿ ولكف عميو كاممة،  يةتعممالعممية الال يعطى خبرات االستراتيجية المختمفة، فالطالب 
 التي يتضمنيا الموقؼ التعميمي.البيولوجية  ـواكتساب المفاىيالتوصؿ ليا د في و الجي

؛ 7604شبمي، ؛ 7606، صادؽ) النتائج تتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مفوىذه 
Bajar-Sales et al., 2015; Furqani et al., 2018; Hilario, 2015; 
Karamustafaoğlu &Mamlok-Naaman, 2015;Ozdemir et al.,2011) 

المنبثقة عنيا في تنمية  االستراتيجياتأو  POEO أظيرت جميعيا فاعمية استراتيجية يالت
 التحصيؿ العممي بشكؿ عاـ والمفاىيـ العممية بشكؿ خاص.

( عدـ وجود أثر لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس وأنماط 4كما تبيف مف جدوؿ )
في أداء طالب  (α ≤ 0.05)التعمـ، حيث لـ تظير فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 

(، 0574البعدي، فبمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )ـ البيولوجية المفاىيعينة الدراسة عمى اختبار 
 (، وبيذا يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية الثانية. 65363ومرتبطة بمستوى داللة )

تناسب أنماط التعمـ المختمفة PEOEويمكف عزو ىذه النتيجة إلى أف استراتيجية 
وؿ الثانوي، حيث إف ىذه االستراتيجية بغض النظر عمف نمط امتمكيا طالب الصؼ األ التي 

التعمـ الذي يتمتع بو الطالب، تساعد عمى التأمؿ، وتنمية ميارات التفكير لدى الطالب، 
وتسمح لو بإبداء رأيو أثناء التعمـ دوف قيود، وبالتالي تنظيـ بنيتو المفاىيمية وأفكاره بطريقة 

، باإلضافة إلى أنيا PEOEاءات وخطوات استراتيجية تتناسب مع قدراتو ومع طبيعة إجر 
 استراتيجية تراعي الفروؽ الفردية بيف الطالب.

سمحت لمطالب في اختيار طريقة المالحظة، وتسجيؿ PEOEكما أف استراتيجية 
نتائج تمؾ المالحظة، بمعنى أنيا أتاحت لو فرصة الستخداـ وتوظيؼ أكثر مف حاسة أثناء 

وىذا بدوره أعطى فرصًا أكبر لمتعمـ دوف أي تمييز بيف الطالب، وأخذت المالحظة والتعمـ، 
بعيف االعتبار تمتع الطالب بأنماط كتعمـ مختمفة مما جعميا قادرة عمى تصحيح المفاىيـ 
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الخطأ لدييـ، واكتسابيـ لممفاىيـ العممية الجديدة، وبالتالي االحتفاظ بيا في أذىانيـ بشكؿ 
 تعمـ بيا طالب المجموعة الضابطة.  التييفوؽ طريقة التدريس 

 :وتفسريها اوالرابع ومهاقشتوالجالح الدراسة  بسؤال انيًا: الهتائج املتعلكة ث

لإلجابة عف السؤاليف الثالث والرابع، واختبار فرضياتيما، حسبت المتوسطات 
الطالب في المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى  لدرجاتالحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (.  5مقياس الفضوؿ العممي البعدي، فكانت النتائج كما يظيرىا جدوؿ )
 ( 5جذول )

انمتوسطاخ انحساتَح واالنحرافاخ انمعَارٍح نذرجاخ طالب مجموعتٌ انذراسح انتجرٍثَح 

 انثعذً    ممَاس انفضول انعهمٌوانضاتطح عهي 

 االنحراف انمعَارً انمتوسظ انحساتٌ انعذد انتعهمنمظ  انمجموعح

 انتجرٍثَح

 5331 124333 6 تصرً

 5371 123383 6 سمعٌ

 5314 126388 8 متعذد

 4376 123383 5 حركٌ/عمهٌ

 5333 126363 5 لرائٌ/كتاتٌ

 4399 125323 33 انمجموع

 انضاتطح

 6346 98323 5 تصرً

 1372 99343 7 سمعٌ

 5364 133386 7 متعذد

 1326 133375 4 حركٌ/عمهٌ

 3373 132329 7 لرائٌ/كتاتٌ

 4324 133343 33 انمجموع

( وجود فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لدرجات طالب 5يظير مف جدوؿ )
البعدي، فقد  مقياس الفضوؿ العمميمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في أدائيـ عمى 

(، بفارؽ مقداره 075576بم  المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية )
 (. 066546( عف المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة الذي بم  )74586)

كانت الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لدرجات طالب مجموعتي  إذاولتحديد فيما 
، والكشؼ عف (α ≤ 0.05)الدراسة التجريبية والضابطة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

، تـ المقياسوجود أثر لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس وأنماط التعمـ في أداء الطالب عمى 
 ( يظير تمؾ النتائج.6(، وجدوؿ )way ANOVA-2اجراء تحميؿ التبايف الثنائي )
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 (6جذول )

( نتحذٍذ دالنح انفروق تَن انمتوسطاخ انحساتَح way ANOVA-2انثنائٌ ) نتحهَم انتثاٍنتائج 

 انثعذًممَاس انفضول انعهمٌ نذرجاخ طالب مجموعتٌ انذراسح عهي 

 مصذر انتثاٍن
مجموع 

 انمرتعاخ

درجاخ 

 انحرٍح

متوسظ 

 انمرتعاخ
 لَمح)ف(

مستوى 

 انذالنح

لَمح 

مرتع 

 إٍتا

 3388 33333 391369 8841314 1 8841314 االستراتَجَح

 3337 33394 1334 23355 4 943186 أنماط انتعهم

االستراتَجَح*أنماط 

 انتعهم

18321 4 4355 33232 33936 3332 

    22357 53 1128359 انخطأ

     59 13469363 انكهٌ انمعذل

في (α ≤ 0.05)( وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 6يتبيف مف جدوؿ )
البعدي تبعًا لمتغير استراتيجية  مقياس الفضوؿ العمميأداء طالب عينة الدراسة عمى 

(، 65666(، بمستوى داللة مقداره )390569التدريس، حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )
عمى ذلؾ رفضت الفرضية الصفرية  التجريبية وبناءوكاف ىذا الفرؽ لصالح طالب المجموعة 

لعممي، ولمكشؼ عف حجـ األثر الفضوؿ افي PEOE، وبيذا يظير أثر استراتيجية ثالثةال
لدى طالب الصؼ األوؿ الفضوؿ العممي في PEOE)الداللة العممية( الستخداـ استراتيجية 

طالب  لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لدرجات إيتاالثانوي تـ إيجاد مربع 
( مف %88(، وىذا يعني أف )6588المجموعتيف التجريبية والضابطة، حيث بمغت قيمتو )

التبايف بيف متوسطي درجات طالب مجموعتي الدراسة يعود إلى متغير المعالجة التدريسية 
 .PEOEالمتمثمة في استخداـ استراتيجية 

مف ميزات تعميمية PEOEويمكف تفسير ىذه النتيجة إلى ما تتمتع بو إستراتيجية التدريس 
عممت عمى استثارة تفكير الطالب منذ الخطوات األولى فييا، فوجيت الطالب إلى الشعور متعددة. فقد 

ة طرح أسئمبوجود مشكمة تحتاج إلى حؿ، وأنو قادر عمى حميا بما لديو مف معارؼ سابقة، فأصبح ي
 . وىذه األسئمة تدؿ عمى فضولو العممي وحب استطالعو لمعرفة اجابتياخالؿ التعمـ، 

كما أف اسياميا في ممارسة الطالب ألشكاؿ التفكير العممي وتنظيميا، جعمت منو 
ينتقؿ بشكؿ منطقي مف خطوة إلى خطوة، بمعنى أنو ينتقؿ مف السيؿ إلى الصعب أو مف 

ا بحد ذاتو يسيـ بدرجة كبيرة في زيادة فضولو العممي المعروؼ إلى غير المعروؼ، وىذ
ومحاولة اكتساب المعرفية العممية بشكؿ متدرج يتناسب مع قدراتو وميارات التفكير التي 

 يمارسيا.
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كما ويمكف عزو النتيجة السابقة المتمثمة في تفوؽ طالب المجموعة التجريبية الذيف 
عمى طالب المجموعة الضابطة إلى تركيزىا PEOEدرسوا موضوعات األحياء وفؽ استراتيجية 

عمى توجيو الطالب تنفيذ الموقؼ التعميمي بشكؿ تعاوني مما حفزت ىذا الطالب إلى مشاركة 
تعممي تعاوني مف تفسير ما يتـ اكتسابو، مما خمؽ ذلؾ جو المالحظة ثـ زمالئو في القياـ ب

 لديو. لعممياجية، وتنافسي مف جية أخرى أسيـ ذلؾ في تنمية الفضوؿ 
 ; Acar Sesen & Mutlu, 2016)وىذه النتائج تتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف 

Hilario, 2015; Vadapally, 2014) التي بينت فاعمية استراتيجية ،PEOE  في تعديؿ
 اتجاىات الطالب العممية، وبالتالي فضوليـ العممي.

( عدـ وجود أثر لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس وأنماط التعمـ، 6كما تبيف مف جدوؿ )
في أداء طالب عينة الدراسة  (α ≤ 0.05)حيث لـ تظير فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 

(، ومرتبطة بمستوى 65767البعدي، فبمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )مقياس الفضوؿ العممي عمى 
 . رابعةرضية الصفرية ال(، وبيذا يتـ قبوؿ الف65936داللة )

وىذه النتيجة تبيف أف التأثير الرئيس في الفضوؿ العممي لدى الطالب يعود إلى استراتيجية 
تناسب PEOEويمكف عزو ىذه النتيجة إلى أف استراتيجية التدريس، وال يعتمد عمى نمط التعمـ، 

إف ىذه االستراتيجية بغض وؿ الثانوي، حيث أنماط التعمـ المختمفة التي امتمكيا طالب الصؼ األ 
 .النظر عف نمط التعمـ الذي يتمتع بو الطالب

 التوصيات واملكرتحات

 بعض التوصيات والمقترحات عمى النحو اآلتي:تقديـ يمكف  ،في ضوء نتائج الدراسة
بشكؿ عاـ ومعممي األحياء تدريب معممي العمـو و ، (PEOE)استراتيجية تبني  .0

 ية.تدريسالعممية العمى استخدامو في بشكؿ خاص 
دليؿ المعمـ الستخداـ إستراتيجية  إلصدارتنوير لجاف إعداد المعمـ وتدريبو  .7

((PEOE. 
 .(PEOE)إعادة تنظيـ محتوى كتب العمـو وصياغتيا بما يتناسب مع استراتيجية  .3
المحتوى في  الثانوية وتنظيـتبني الفضوؿ العممي كأىداؼ تدريسية في المرحمة  .4

  ضوئو.
عمى صفوؼ ومواد دراسية أخرى ودراسة  ةليذه الدراسمشابية وأبحاث إجراء دراسات  .5

 عمى متغيرات تابعة غير التي وردت في ىذه الدراسة.(PEOEاستراتيجية )تأثير 
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