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ملخص البحث

هدف البحث احلايل إيل بناء برانمج قائم علي التكامل بني النظرية البنائية كأحد نظرايت علم النفس
املعريف ونظرية التعلم املستند للدماغ كأحد نظرايت علم األعصاب املعريف لتنمية مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم (املعرفة حول املعرفة -تنظيم املعرفة)
وتكونت عينة الدراسة من ( )91طالب وطالبة من طالب الشعب العلمية ابلفرقة الثالثة ختصص (طبيعة،
كيمياء ،علوم بيولوجية وجيولوجية) بكلية الرتبية جامعة بنها ،واشتملت أدوات الدراسة علي مقياس
مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم ،واختبار حتليل مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم واملقابلة الشخصية.

995

أ.د /أبو السعود حممد ،أ.د /حممد عبد الرءوف ،أ /سحر يوسف

فاعلية برانمج قائم علي التكامل بني البنائية والتعلم

وقد توصلت الدراسة إىل فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف
العلوم ،حيث أوضحت نتائج التحليل الكمي وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي ().0.9 ≤ α
بني متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي يف مهارة املعرفة حول املعرفة
ومهارة تنظيم املعرفة كأحد املهارات الرئيسية ملا وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم وكذلك يف
الدرجة الكلية ملهارات ملا وراء املعرفة لصاحل التطبيق البعدي ،كما توجد قيمة أتثري مرتفعة ابلنسبة
للمهارتني الرئيسيتني املتضمنتني مبقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم واملقياس ككل
حيث تراوحت ما بني ( ).910 – .0.0من التباين الكلي ،مما يشري إىل وجود أتثري للمعاجلة التجريبية يف
تنم ية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم .وأظهرت نتائج التحليل الكيفي التوافق بني
ما توصلت إليه نتائج التحليل الكيفي مع نتائج التحليل الكمي حول فاعلية الربانمج املقرتح القائم علي
التكامل بني البنائية والتعلم املستند للدماغ يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم
(املعرفة حول املعرفة – تنظيم املعرفة).
مقدمة:

إن النجاح يف مواجهة التحدايت ال يعتمد علي استخدام املعرفة وتطبيقها فقط ،وإمنا يعتمد علي مهارات
التفكري العليا ،وابلتايل فان تعليم الطالب كيف يتعلم وكيف يفكر له أمهية كبرية يف مجيع نواحي التعلم
فالتفكري اإلنساين عامالً أساسيا يف توجيه احلياة وعنصراً جوهرايً يف تقدم الشعوب ،وهلذا فقد ازداد
االهتمام العاملي مبوضوع التفكري بشكل ملحوظ يف النصف الثاين من القرن العشرين ويتضح ذلك يف الكم
اهلائل من البحوث النفسية والرتبوية اليت هتتم ابلتفكري وتعلم مهاراته.
وأوضح الفريك ) (Laverick, 2007, 247أن اللجنة الوطنية للمعلمني املؤهلني

NBCTs

) (National Board Certified Teachersقد ركزت علي أمهية قيام املعلم بتحليل وأتمل
ممارساته التعليمية وأن ما وراء املعرفة تؤدي إىل تدريس الناجح والفعال والذي يتضمن تغيري الشخص لذاته
ولبيئته يف استجابة ملدي عريض من متغريات التعلم ،وابلتايل البد من االهتمام إبكساب املعلم قبل اخلدمة
مهارات ما وراء املعرفة أثناء ختطيط وتطبيق الربامج واليت ترفع من مستوي التأهيل لديه.
وقد أشار هينريكسني وهوبث ) (Henriksen & Hoboth, 1996, 168إيل أن معلم الفيزايء
والكيمياء قبل اخلدمة حيتاج بصفة خاصة الكتساب ما وراء املعرفة مبا يساعده يف ختطيط وتدريس
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موضوعات الفيزايء والكيمياء مبهارة واليت تتضمن تدريس القوانني العلمية املشتقة رايضياً وكذلك إجراء
التجارب العلمية اليت هتدف إيل إثبات القوانني الفيزايئية.
وقد أوضح إي وآخرون ) (Ee et al., 2005, 232أن ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم
يعد جانباً هاماً من جوانب ما وراء املعرفة يف العلوم ،ومن املهم أن يعي الطالب ما يقومون به يف املعمل
حيث أن الطالب الذين لديهم مستوي ما وراء معريف عايل يكونوا قادرين علي مراجعة األفكار غري
املالئمة يف مواجهة تناقض النتائج املعملية ،ولكي يقوم الطالب بتنفيذ األنشطة املعملية علي حنو صحيح
فإهنم حيتاجون إيل فهم إجرائي وهو ما يعد من قبيل التفكري فيما وراء الفعل).
واالستقصاء املعملي يتطلب عمل الطالب يف جمموعات إلجناز املهام ،ويتطلب ذلك أيضا معرفة أهدافهم
وما يقومون به وما جيب أن يقوموا به فيما بعد ،وهذا قد يتم ابستخدام تفكري ما وراء املعرفة ،واستخدام ما
وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم يساعد علي تشكيل التدريس والتعلم كما يؤثر علي خمرجات
التعلم وسلوك الطالب.
كانج وليندر )(Kung & Linder, 2007, 41-42

وتتضح مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم قبل وأثناء وبعد تنفيذ االستقصاء املعملي،
وهي تؤكد علي الوعي املباشر واملستمر لكل ما يتم القيام به داخل املعمل Check on – line
 awarenessإي وآخرون )(Ee et al., 2005, 246- 249

ولكي يتم التعلم فالبد من اندماج العقل واملخ ) (Learning with brain in mindفيما نتعلم
جينسن ) (Jensen, 2000, 3فاملخ هو اجلزء املادي الذي منتلكه والعقل هو استخدام ذلك املخ ،وقد
طالب كثري من الباحثني املعاصرين بضرورة توفري عالقات قوية بني علم األعصاب املعريف والتعلم (كمال
زيتون )36-39 ،3110 ،ويشري ستانوفيش ) (Stanovich, 1998, 420إيل ضرورة التكامل بني
علم األعصاب املعريف وعلم النفس املعريف ويري أن مفاهيم علم األعصاب ال حتل حمل مفاهيم علم النفس
بل تستفيد منها.
وقد أصبح جمال البحوث املشرتكة بني علم األعصاب والرتبية جماالً عاملياً ،وقد طورته مجعية البحوث
الرتبوية األمريكية يف جمال علم األعصاب والرتبية ،وهناك مركز علم األعصاب والرتبية الذي افتتح يف عام
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 5...يف جامعة كمربيدج ،وتقدم جامعة هارفارد برانجما دراسيا عن العقل ،والدماغ ،والرتبية ،كما تعمل
اجلمعية الدولية لبحوث " العقل ،والدماغ ،والرتبية" (IMBES) International Mind, brain

 and Education Societyعلي تشكيل جملة علمية هتتم ابلبحوث البيئية يف هذا اجملال.
تومبكنس )(Tompkins, 2007, 16

وميكن أن يتحقق ذلك ابلتكامل بني النظرية البنائية كأحد النظرايت املنبثقة من علم النفس املعريف ونظرية
التعلم املستند للدماغ كأحد نظرايت علم األعصاب املعريف جينسن )(Jensen, 2005, 145-149

وهناك دراسات عملت علي التكامل بني النظرية البنائية ونظرية التعلم املستند للدماغ مثل دراسة براون
) (Brown, 1998ومونتجومريي ) (Montgomery, 2005أما دراسة (انصر بن علي،3115 ،
 )65فقد أوضح أن اسرتاتيجية خريطة الشكل  Vودورة التعلم اخلماسية متوافقة مع نظرية التعلم املستند
للدماغ.
ويف جمال العلوم فقد عملت دراسة جويل وإتكينا ) (Julie & Etkina, 2008علي تقدمي منوذج
للتكامل بني حبوث املخ والنظرية البنائية لتنمية ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف الفيزايء وهو منوذج
البيئة االستقصائية لتعلم العلوم

Investigative Science Learning Enviroment

) ،(ISLEوقد استخدمت دراسات كل من اتكينا وآخرون ) (Etkina et al., 2008واتكينا
وهيوفيلني ) (Etkina & Heuvelen, 2010ذلك النموذج يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف الفيزايء وإجراء بعض التعديالت عليه.
من خالل ما سبق عرضه يتضح:

 هناك القليل من الدراسات اليت عملت علي إحداث التكامل بني النظريتني علي املستوي التطبيقي يف
جمال ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم ومها دراسيت اتكينا وآخرون (Etkina
) et.,2008واتكينا وهيفيلني )(Etkina & Heuvelen, 2010

 قلة الدراسات اليت تناولت ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم (يف حدود علم الباحثة)،
أي أن هذا اجملال ما زال حباجة إيل املزيد من البحث والدراسة.

963

جملة كلية الرتبية ببنها

العدد ( )59يوليو ج (3103 )3

 أن منوذج البيئة االستقصائية لتعلم العلوم ) (ISLEيعد من النماذج التدريسية اليت استندت يف
فلسفتها إىل التكامل بني البنائية والتعلم املستند للدماغ والذي خضع ألكثر من تعديل ومت جتريبه
بصورة أساسية يف العلوم لدي طالب املرحلة اجلامعية ،وهلذا فقد تبنته الدراسة احلالية يف الربانمج
املقرتح لتنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم.
مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة يف قصور بعض مهارات ما وراء املعرفة لدي طالب الشعب العلمية بكليات الرتبية
(فيزايء ،كيمياء ،بيولوجي) ،وضرورة االهتمام بتنمية تلك املهارات وتوظيفها بصورة نوعية يف االستقصاء
املعملي يف العلوم.
للتصدي هلذه املشكلة حتاول الدراسة احلالية اإلجابة علي التساؤالت اآلتية:
 )9ما مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم واملناسبة لطالب الشعب العلمية (فيزايء،
كيمياء ،العلوم البيولوجية واجليولوجية) بكليات الرتبية؟
 )5ما الربانمج املقرتح القائم علي التكامل بني النظرية البنائية ونظرية التعلم املستند للدماغ لتنمية مهارات
ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم لدي طالب الشعب العلمية بكليات الرتبية (فيزايء،
كيمياء ،العلوم البيولوجية واجليولوجية)؟
 )0ما أثر الربانمج املقرتح القائم علي التكامل بني النظرية البنائية ونظرية التعلم املستند للدماغ علي تنمية
مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم لدي طالب الشعب العلمية بكليات الرتبية
(فيزايء ،كيمياء ،العلوم البيولوجية واجليولوجية)؟
أدوات الدراسة:

 )9مقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم( .من إعداد الباحثني)
 )5أدوات التحليل الكيفي وتشتمل علي:
أ) اختبار حتليل مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم (من إعداد الباحثني)
ب) املقابلة الشخصية .Interview
ج) الواثئق .Documents
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حدود الدراسة:

 طالب الشعب العلمية بكلية الرتبية ببنها بكلية الرتبية – الفرقة الثالثة ختصص (طبيعة ،كيمياء ،علوم
بيولوجية وجيولوجية) للعام اجلامعي 5.95-5.99م ،حيث أنه يف تلك املرحلة ميكن تقدمي مهارات
ما وراء املعرفة بصورة مباشرة وصرحية وإعطاء أمثلة عملية عليها.
 استقصاءات معملية يف الكيمياء متضمنة مبناهج التعليم العام ،واليت يدرسها طالب الشعب العلمية
بكلية الرتبية بصورة عملية يف املقررات األكادميية خالل سنوات الدراسة ابلكلية.
أهداف الدراسة وأهميتها:

 إعداد برانمج قائم علي التكامل بني النظرية البنائية ونظرية التعلم املستند للدماغ لتنمية مهارات ما وراء
املعرفة يف االستقصاء املعملي لدي طالب الشعب العلمية بكلية الرتبية (فيزايء ،كيمياء ،العلوم
البيولوجية واجليولوجية) ،مبا يفيد يف تدريب هؤالء الطالب علي تلك املهارات وانعكاس ذلك علي
أدائهم األكادميي واملهين فيما بعد.
 التعرف علي أثر برانمج قائم علي التكامل بني النظرية البنائية ونظرية التعلم املستند للدماغ لتنمية
مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي لدي طالب الشعب العلمية بكلية الرتبية (فيزايء،
كيمياء ،العلوم البيولوجية واجليولوجية) ،مبا يفيد يف إمكانية تقدمي برامج مماثلة لطالب كلية الرتبية يف
التخصصات العلمية األخرى.
األدبيات والدراسات السابقة:

(أوالً) البنائية كنظرية يف التعلم املعريف:
بدأت النظرية البنائية كأحد نظرايت التعلم مث منت وتوسعت يف جماالهتا إىل أن أصبحت نظرية يف التدريس
والتعلم ،ونظرية لكل من املعرفة الشخصية واملعرفة العلمية ماثيو ) (Matthewm 2002,121وظهرت
نتيجة التحول من الرتكيز علي املعلم ،وبيئة التعلم ،واملنهج إيل الرتكيز علي البيئة الداخلية وهي املتعلم من
خالل معرفته السابقة ،ومنط تعلمه ،وسعته العقلية( .حسن زيتون ،كمال زيتون)01 ،3116 ،
وتنطلق البنائية كنظرية يف التعلم املعريف من خالل افرتاضني أساسيني ومها:
(حسن زيتون ،كمال زيتون)09-8 ،0553 ،
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 اكتساب املعرفة :الفرد يبين معرفته بذاته وأن معرفة الفرد دالة خلربته ،كما تنكر البنائية نقل املعرفة
ابعتبارها أداة ،فاملفاهيم واألفكار ال تنتقل من فرد ألخر بنفس معناها.
 وظيفية املعرفة :املعرفة نفعية وتساعد الفرد علي التكيف مع الضغوط املعرفية املمارسة علي اخلربة ،أي
أن بناء املعرفة يتم من خالل التمثل (عند استقبال املعلومات املشاهبة ملا هو موجود يف البنية املعرفية)
واملؤامة (عند استقبال املعلومات اجلديدة) والواقع فكل منا يتعامل مع الواقع من خالل تنظيم معريف
لديه.
وترتكز البنائية علي عدد من األسس كما يلي:
(كمال زيتون( )333-330 ،3113 ،عايش زيتون)93-99 ،3111 ،
 التعلم عملية بنائية أي يقوم فيها املتعلم ببناء املعرفة واملنظمات املعرفية ،وعملية نشطة فال يكون التعلم
بنائياً ما مل يكن املتعلم نشطاً ،وغرضية التوجه أي يسعى الفرد لتحقيق أغراض معينة.
 تتهيأ أفضل الظروف للتعلم عندما يواجه املتعلم مبشكلة أو مهمة حقيقية.
 تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد ملعرفته من خالل تفاوض إجتماعي مع األخرين.
 املعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي للتعلم ذو املعين.
 اهلدف اجلوهري للتعلم هو عمل تكيفات تتواءم مع الضغوط املعرفية املمارسة علي خربة الفرد.
وهناك العديد من الدراسات اليت اهتمت بتقدمي برامج تستند للنظرية البنائية يف إعداد معلم العلوم ابملراحل
التعليمية املختلفة مثل دراسات كل من بالك وأمون ) (Black & Ammon 1992وكاسي
وهاوسون ) (Casey & Howson, 1993وشني ) (Chen, 2001وليانج وجابل & (Liang
) ،Gabel, 2005أما دراسيت كل من (رفيق حمسن )3119 ،وكورنش وكانتور (Cornish &.

) Cantor, 2008فقط اهتمت ابستخدام البنائية يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة
ً
(ثانيا) نظرية التعلم املستند للدماغ كأحد نظريات على األعصاب املعريف:

ظهرت نظرية التعلم املستند للدماغ نتيجة حبوث علم األعصاب املعريف()CN

Cognitive

 Neuroscienceواليت تشرح كيفية تعلم الدماغ ابعتباره عضو التعلم ،وكذلك العمل علي إحداث
التكامل بني علم األعصاب والفسيولوجي والكيمياء احليوية وعلم النفس ،وهو جمال دينامي منذ التسعينات
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وذلك نتيجة تطور املعلومات حول فسيولوجيا األعصاب وربطها بعمليات التعلم املعرفية ابركن
( )Parkin,2000, 22,23وكاثلني ()Kathleen,2006,293
ولقد حدد كل من كني وكني( 12 )Cainem 2006,7-()caine&Caine, 1995,44-49اثين
عشر مبدأ هلذه النظرية ،وقد مت تعديل هذه املبادئ عدة مرات لتتناسب ونتائج حبوث الدماغ املستمرة
واملتطورة وهي روابط قوية بني علم األعصاب والرتبية وهذه املبادئ هى:
 )9يرتبط التعلم ابلطبيعة الفطرية لتكوين الدماغ :The Entire Physiology learning

 Engagesحيث يتكون الدماغ من باليني األعصاب تنقل املعلومات بينها من خالل عملية
كهروكيميائية ،وتتميز هذه الوصالت ابملرونة والتداخل والتشابك ،واملنبه اخلارجي والداخلي يتوزع يف
تكوين املسارات العصبية .وكلما تكرر تنبيهها ،كلما زادت قوة هذه املسارات.
 )5الدماغ كائن اجتماعي  :The Brain –Mind is Socialأي أن الدماغ يتشكل وفقاً للعالقات
الشخصية واالجتماعية اليت تبدأ عند الوالدة مع األم ،وتتنوع بعد ذلك لتصبح أكثر تعقدا.
 )0البحث عن املعىن فطري للدماغ  The Search for Meaning is Innateيولد الفرد
ودماغه جمهز مبيل يسمح له ابلتساؤل وحماولة الوصول إىل معىن مدرك للحياة احمليطة به ،ويستمر هذا
امليل مدى احلياة ،فالفرد مدفوع فطرايً للبحث عن معاين ومضامني املعرفة ،حيت يستطيع هبا إدراك
متثيالت الواقع ىف ذهنه.
 )0البحث عن املعىن يتم من خالل التنميط The Search for Meaning is Occurs

 :Through Patterningينظم الدماغ املعين من خالل األمناط ،وهذه األمناط قد تتبدى يف
اكتشاف الفرد ألمناط التشابه واالختالف والرتتيبات املنطقية والوظيفية وقواعد اإلضافة والطرح والدوال
واملتواليات اهلندسية والرايضية والعديد من األمناط املختلفة.
 ).االنفعاالت حساسة ابلنسبة للتنميط  :Emotions are Cirtical to Patteringالقاعدة
األساسية هنا أنه ال ميكن الفصل بني االنفعال واإلدراك ،حيث أن كل خربة يرافقها انفعال ما ،وهذا
ما يكسب اخلربات الصبغة الشخصية.
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 )6يعاجل الدماغ األجزاء والكليات بصورة متزامنة The Brain Processes Parts and

 :Whole Simultaneouslyأشارت نتائج البحوث احلديثة إىل تكامل أداء النصفني الكرويني،
وعليه فإن الدماغ يعمل بصورة حتليلية (اجلانب األيسر) ،وبصورة مشولية كلية (اجلانب األمين).
 )7يتضمن التعلم االنتباه املركز واإلدراك اخلارجي Learning Involves Both Focused

 :Attention and Peripheralيشمل التعلم الرتكيز على منبهات حمورية ومركزية ،واليت تعد
أكثر أمهية ومعنوية ،كما أن الدماغ حيتفظ إبدراك لكل املنبهات احمليطة يف الذاكرة الصرحية
( )Explicit Memoryوحيفظها يف الذاكرة الضمنية ()Implicit Memory
 )8يشمل التعلم عمليات واعية وغري واعية Learning Always Involves Conscious

 :and Unconscious Processesيشري هذا املبدأ إىل اليقظة العقلية ،واليت يتحدد من خالهلا
وعي الفرد ابلعمليات املعرفية وما وراء املعرفية اليت يقوم هبا ومدي شعوره هبا ،غري أن هناك من
األداءات ما يقوم هبا املتعلم بصورة أوتوماتيكية ويغلب عليها طابع الالوعي.
 )1يوجد لدي الفرد على األقل أسلوبيني خمتلفني من أساليب الذاكرة We have at least two

 :Different Types of Memoryإن الذاكرة تعمل طيلة الوقت ،ويف نفس اللحظة اليت
يتحرك هبا الفرد يف عامله بعض التنبيهات أو اخلربات ختزن يف أنظمة خاصة؛ وذلك حسب أمهيتها
ومعناها وزماهنا ومكاهنا ،وميكن تصنيف أساليب الذاكرة إىل :الذاكرة الصرحية مقابل الذاكرة الضمنية،
وذاكرة املعاين يف مقابل الذاكرة اإلجرائية ،والذاكرة االنفعالية مقابل الذاكرة احلسية ،وميكن التعامل مع
كل نوع من هذه األنواع بصورة مستقلة عن األخرى.
)9.

التعلم عملية تطورية :Learning is Developmentalمبعىن أن التعلم هو وظيفة الدماغ

األساسية ،لذلك ينمو وتزداد ترابطاته بناء على مواقف التعلم اليت مير هبا افرد يف حياته ،ويستمر هذا
النمو ،وتتجدد الرتابطات وتتعقد ،وكل ذلك يعرب عن القدرة غري املنتهية لدماغ األفراد على التعلم.
 )99يتحسن التعلم املعقد ابلتحدي ويثبط ابلتهديد complex Learning is Enhanced

 :by Challenge and Inhibits by Threatتشري نتائج األحباث إىل أن استجابة اخلوف يف
موقف التعلم ميكن أن تسلك أحد الطريقني ،الطريق البعيد  High wayحيث يتم ترمجة املنبهات
احلسية إىل أهنا خربة غري خمفية ،وتنتجه تلك املنبهات إىل القشرة املخية حيث تعاجل ويتم التعلم ،أما إذا مت
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إدراك املنبهات احلسية علي أهنا خميفة فتسلك تلك املنبهات الطريق القريب  Low Roadحبيث ال
تذهب إىل القشرة املخية ويتم استصدار استجابة دافع واهرب ( . )Fight and Flight
 )95كل مخ فريد بذاته  : Each Brain is Uniqueفالدماغ خيتلف من فرد ألخر كبصمة اليد
وتنوع دماغ املتعلمني يعكس العديد من العوامل اليت تشمل :التأثريات الوراثية والبيئية ،حيث يتكون الرتابط
بني اخلالاي نتيجة اخلربات املعرفية والشخصية واالجتماعية كما أن التشابك الداخلي لكل دماغ متميز
أيضاً عن غريه.
وهناك العديد من الدراسات اليت اهتمت ابلتعلم املستند للدماغ يف تنمية مهارات التفكري العليا ومنها
دراسات كل من فورجيت ومورجان ( )Forget & Morgan,1997و (جيهان إمساعيل)3115 ،
واليت استخدمت بيئة التعلم املستندة إيل التعلم املستند إيل الدماغ يف تنمية ما وراء املعرفة لدي الطالب يف
مرحلة التعليم العايل ،و(أشرف أبو عطااي ،أمحد بريم )3111 ،واليت اقرتحت برانجما قائم علي التعلم
املستند للدماغ يف تنمية اجلوانب املعرفية يف العلوم ،وتفيكسي ودميريال ( & Tufekci

 )Demiral,2009واليت استخدمتها يف تنمية املستوايت العليا من التحصيل ملعلمي العلوم للمرحلة
االبتدائية قبل اخلدمة ،وهناك دراسات اهتمت بتقومي استخدام املعلمني للتعلم املستند للدماغ منها
دراسات كل من كاليال ( )Calella, 1993وجيفري ( )Jeffrey,2004وكلنيك
()Klinek,2009
ً
(ثالثا) ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف العلوم:
Metacognition in Laboratory Investigation

ظهرت العديد من الدراسات اليت ربطت بني ما وراء املعرفة والعمليات املعرفية األخرى ،ويف جمال العلوم
(*)

ظهر مفهوم ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي ،حيث أن االستقصاء املعلمي

من العمليات املعقدة

اليت يلزم لنجاحها قيام الطالب بعمليات ما وراء املعرفة .هاكر وآخرون ( Hacker et al.,

)2009,175

(*) هناك مصطلح االستقصاء العلمي ،وقد ظهر بصفة خاصة مع مهارات ما وراء املعرفة حتت مسمي االستقصاء املعملي والذي يرتبط بصورة
أساسية إبجراء التجارب العملية يف العلوم.
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وهو يعين وعي ومراقبه وتقومي الفرد ملا يقوم به عند القيام ابالستقصاء املعلمي ،ويشمل ذلك ثالث مراحل
أساسية وهي قبل ،وأثناء ،وبعد القيام ابالستقصاء( .إي وآخرون ()Ee, et al., 2005, 246-249
وهو التقييم التأملي  Reflective assessmentوالذي يتضح يف القدرة علي تلخيص وحتليل البياانت
يف شكل قوانني ومناذج علمية ،والذي يساعد الطالب علي مراقبة وأتمل تعلمهم .وايت وفريدركسن
()White& Frederiksen, 1998
وهو املهارات اليت تعمل علي زايدة فهم الفرد ملا يقوم به من مهام يف املعمل ،واليت تتم من خالل تشجيع
الطالب علي طرح أسئلة وفروض الفروض وعمل تصميمات استقصائية بدال من قيامهم أبعمال روتينية
وعدم إعطائهم وقت كايف للتفاعل والتأمل ملا يقومون بتنفيذه أي هي تشغيل العقل جنباً إىل جنب مع
عمل األيدي  .Minds on as will as hands onهوفيستني وليونيتا ( Hofestein

)&Lunetta, 2003,32
كما أنه الوعي ابملعرفة والسيطرة عليها والتحكم فيها وتقوميها عند القيام ابلعمل املعلمي ،مبا يساعد يف
أتمل االستقصاء Reflection of Investigation

كانج وليندر ()Kung& Linder, 2007,42
وهو وعي الطالب بعمليات االستقصاء نفسها ،ومعرفة طبيعتها ،وهو ما يعد من قبيل االستقصاء عن
االستقصاء  ،Inquiry about Inquiryوهو يتدرج من ختطيط االستقصاء إيل اعتبار كيفية حتليل
النتائج يف تصميم التجربة واضعني يف االعتبار كل اخلطوات املطلوب إكماهلا ،مبا يساعد علي تنمي
اإلحرتافية يف معمل العلوم .هاكر وآخرون ()Hacker et al., 2009,176
استنادا للتعريفات السابقة تعرف الدراسة احلالية ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي أبنه:
جمموعة من املهارات اليت تساعد الطالب علي الوعي مبا يقومون بتنفيذه من مهام عند القيام ابالستقصاء
املعلمي يف العلوم ،وذلك قبل وأثناء وبعد إجراء التجربة ،مبا يتضمن املعرفة حول املعرفة (املعرفة التقريرية-
املعرفة الشرطية-املعرفة اإلجرائية) وتنظيم ما وراء املعرفة (التخطيط ،واملراقبة أو التحكم ،والتأمل أو التقييم)
يف االستقصاء ،ويقاس ذلك مبقياس مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف العلوم.
 قياس مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف العلوم:965
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هناك أسلوبني لقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف العلوم ومها :طريقة حتليل
الربوتوكوالت ،واستخدام املقاييس التقديرية( .سامية األنصاري ،وحلمي الفيل.)3115،81 ،
وطريقة حتليل الربوتوكوالت هي من أكثر الطرق شيوعاً يف قياس مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعلمي يف العلوم ،سواء كان لفظياً أو كتابياً ،وذلك علي الرغم من االنتقادات اليت
واجهتها من صعوبة تتمثل يف مدي استطاعة الطالب الوصول شعورايً إىل عملياهتم املعرفية،
وصعوبة حتليلها.
أما طريقة املقاييس التقديرية فيتم فيها تقدمي عبارات معينة حيدد فيها الطالب موقفهم حياهلا،
والقليل من الدراسات استخدمت تلك الطريقة يف قياس مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء
املعلمي يف العلوم.
وتعتمد الدراسة احلالية على استخدام كل من الطريقتني يف قياس مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعلمي يف العلوم حيث أن طريقة حتليل الربوتوكوالت هي األكثر شيوعاً يف قياس
مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف العلوم ،وذلك علي الرغم من الصعوابت اليت
تواجه استخدامها وحتليلها ،أما االستبياانت علي الرغم من قلة استخدامها يف الدراسات إال أهنا
تتالىف بعض أوجه القصور اليت توجد يف الربوتوكوالت.
 الدراسات اليت اهتمت مبا وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف العلومهناك العديد من الدراسات اليت اهتمت مبا وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف العلوم مثل
دراسات كل من وايت وفرديريكسن( )White& Frederiksen, 1998من خالل تقدمي
منهج مقرتح لتنمية ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف الفيزايء يف دروس القوة واحلركة وقد
قدمت الدراسة منوذجاً يرتكز حول ما وراء املعرفة ودورة االستقصاء أمسته أدوات املفكر يف منهج
االستقصاء

).The Thinker Tools Inquiry Curriculum(T.T.I.C

ولني وليمان ( )Lin& Lehman, 1999واليت هدفت إيل مساعدة املعلمني قبل اخلدمة يف
التعرف علي االسرتاتيجيات اليت يستخدموهنا يف التحكم يف املتغريات املرتبطة يف جتارب العلوم
واليت يتم حماكاهتا ابستخدام الكمبيوتر ،أما دراسة كونر ( )Conner,2000فهدفت إيل تنمية
وعي الطالب يف القضااي البيولوجية ذات األبعاد االجتماعية واألخالقية املرتبطة مبرض السرطان
وذلك ابستخدام مدخل االستقصاء واملناقشات املفتوحة والناقدة.
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 )Davidowits & Rollnick,واليت عملت علي تنمية ما

وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف الكيمياء ،واالهتمام بصفة خاصة بتلك املهارات أثناء القيام
ابلتجارب العملية ،وذلك ابستخدام منوذج ترايبود  Tripod modelوخمططات التدفق
.Flow diagrams
ودراسة كانج وليندر ( )Kung & Linder, 2007واليت عملت علي قياس ما وراء املعرفة
يف أنشطة معمل الفيزايء لدي الطالب يف املرحلة اجلامعية واليت ميكن أن تساعد يف التدريس
والتعلم يف معمل الفيزايء ،وقد استخدمت الدراسة أداة أمستها التشفري املخطط Coding

 Schemeلتصنيف سلوكيات الطالب( يف أثناء أداء أنشطة املعمل واليت تعد وصفاً ملا وراء
املعرفة يف النشاط املعملي وكابرمان ودوري ) )Kaberman &Dori,2009واليت هدفت
إيل استخدام ما وراء املعرفة كأساس يف تشكيل وبناء األسئلة يف الكيمياء وتقوميها يف ضوء بنود
حمددة وذلك يف سياق مقرر  Case-based computerized laboratoriesاملعامل
احملسوبة القائمة علي احلالة.
ويف جمال العلوم فقد عملت دراسة جويل وإتكينا ( )Julie&Etkina,2008علي تقدمي
منوذجاً للتكامل بني حبوث املخ والنظرية البنائية لتنمية ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف
الفيزايء وهو منوذج البيئة االستقصائية لتعلم العلوم Investigative Scince Learning
) ،Environment (ISLE.وقد استخدمت دراسات كل من اتكينا وآخرون ( Etkina

 )et al.,2008واتكينا وهيوفيلني ( )Etkina& Heuvelen,2010ذلك النموذج يف تنمية
مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعلمي يف الفيزايء وإجراء بعض التعديالت عليه.
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العالقة بني البنائية والتعلم املستند للدماغ وما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف
العلوم:

يتفق كثري من علماء الرتبية وعلم النفس علي أن مفهوم ما وراء املعرفة يرتبط بشكل أساسي ابلفلسفة
البنائية ،حيث أن البنائية ابعتبارها نظرية يف ابستومولوجيا املعرفة تري أن املعرفة تبين بصورة نشطة علي يد
املتعلم عن طريق تفاعله مع العامل الفيزيقي حوله ،مث تستخدم تلك املعرفة يف تفسري ما تراه ابلعامل ويتطلب
ذلك أتمل املتعلم لتفاعالته مع هذا العامل( .حسن زيتون ،كمال زيتون)38 ،0553 ،
وتنشط عمليات ما وراء املعرفة عند تنشيط كل من الذاكرة املكانية والذاكرة العاملة ويعمل مجانيزيوم الدماغ
علي تنشيط املناطق املسئولة عن الذاكرة وذاكرة املعاين تعد ما وراء املعرفة جانباً هاماً من جوانب التعلم
املستند للدماغ ،حيث يتم ذلك من خالل قيام الطالب ابلتحدث بصوت مسموع أثناء العمل يف مهام
حل املشكلة ) (Klinek, 2009, 58-60وميكن أن ترتبط العلوم وجماالهتا ببحوث الدماغ و اليت تؤكد
علي ضرورة التكرار ابنتظام لتناول املعلومات مما حيسن من عملية اختزاهنا ابملخ وخصوصا يف أنشطة املعمل
( ،)Holloway,2007,64كما ترتبط عمليات ما وراء املعرفة بتنشيط النصفني الكرواين يف التعلم و
هذا ما أكدت عليه نظرية التعلم املستند للدماغ )Shimamura, 2001,315( .مما سبق نستخلص
أن كل من البنائية والتعلم للدماغ أكدا علي أمهية ما وراء املعرفة ،وأن لكل منهما إسهامه اخلاص يف تنمية
مهارات ما وراء املعرفة ،فالبنائية قدمت األسس املعرفية والسيكولوجية والتعلم املستند للدماغ قدم األسس
العصبية ،والتكامل بني هذه األسس يف التعلم قد يكون له أمهية يف تنمية ما وراء املعرفة يف االستقصاء
املعلمي يف العلوم.
فروض الدراسة:

يف ضوء مشكلة الدراسة ونتائج الدراسات السابقة مت صياغة الفرضني التاليني:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( ).0.9 ≤ αبني متوسط درجات التطبيق القبلي
ومتوسط درجات التطبيق البعدي يف مقياس مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم
لصاحل التطبيق البعدي ".والذي ينبثق عنه الفرضني الفرعيني التاليني:
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 يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي ( ).0.9 ≤ αبني متوسط درجات التطبيق القبلي
ومتوسط درجات التطبيق البعدي يف مهارة املعرفة حول املعرفة كأحد املهارات الرئيسية ملا وراء
املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم لصاحل التطبيق البعدي.
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي ( ).0.9 ≤ αبني متوسط درجات التطبيق القبلي
ومتوسط درجات التطبيق البعدي يف مهارة تنظيم املعرفة كأحد املهارات الرئيسية ملا وراء املعرفة
يف االستقصاء املعملي يف العلوم لصاحل التطبيق البعدي.
إجراءات الدراسة:

أوالً :إعد د د د ددداد قائمد د د د ددة مهد د د د ددارات مد د د د ددا وراء املعرفد د د د ددة املرتبطد د د د ددة ابالستقصد د د د دداء املعملد د د د ددي يف العلد د د د ددوم
لطالب الشعب العلمية بكليات الرتبية(فيزايء ،كيمياء ،بيولوجي) كالتايل:
مت االستناد إىل ثالث مصادر أساسية يف بناء القائمة وهي الدراسات والبحوث السابقة اليت اهتمت
بتحديد بعض مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم بصفة خاصة ،وكذلك بعض
الدراسات النفسية اليت اهتمت ابلتأصيل النظري لعمليات ومهارات ما وراء املعرفة كمجال عام ،وكذلك
األدبيات اليت اهتمت مبا وراء املعرفة يف الرتبية العلمية ،وطبيعة االستقصاء املعملي يف العلوم وفروعها
املختلفة
وتبعاً للمصادر السابقة فقد مت التوصل للقائمة النهائية ملهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف
العلوم واليت تضمنت مهارتني أساسيتني ملا وراء املعرفة ومها املعرفة عن املعرفة (املعرفة التقريرية – املعرفة
اإلجرائية-املعرفة الشرطية) ،وتنظيم ما وراء املعرفة (التخطيط-املراقبة أو التحكم-التأمل أو التقييم) موزعة
علي ثالث مراحل أساسية لالستقصاء وهي (قبل االستقصاء ،وأثناء االستقصاء ،وبعد االنتهاء من
االستقصاء) متضمنة يف إحدي وثالثون( )09مهارة فرعية.
(اثنياً) :إعداد الربانمج املقرتح القائم علي التكامل بني النظرية البنائية ونظرية التعلم املستند للدماغ
لتنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي لدي طالب الشعب العلمية بكليات الرتبية
(فيزايء ،كيمياء،بيولوجي) من خالل:

913

أ.د /أبو السعود حممد ،أ.د /حممد عبد الرءوف ،أ /سحر يوسف

()1

فاعلية برانمج قائم علي التكامل بني البنائية والتعلم

أسس بناء الربنامج املقرتح يف ضوء التكامل بني مبادئ البنائية التعلم
املستند للدماغ:

يتضح التكامل بني النظرية البنائية ونظرية التعلم املستند للدماغ يف الربانمج املقرتح من خالل ترمجة املبادئ
اليت يرتكز عليها كل من النظريتان يف صورة أسس للربانمج ،واليت يوضحها اجلدول التايل:
جدول ( )9أسس بناء الربانمج
تبعاً للتكامل بني البنائية والتعلم املستند للدماغ
أسس الربانمج املقرتح وفق النظرية البنائية

أسس الربانمج املقرتح وفق نظرية التعلم املستند للدماغ

التأكيد علي بناء املعرفة بدالً من إعادة سردها من خالل:
)9
قيام الطالب بعمل االستقصاءات املعملية أبنفسهم.


ال يعطي املعلم للطالب التفسريات والنتائج مقدماً

ال يقدم املعلم عرضاً للتجربة مسبقاً
ال يقرأ الطالب عن التجربة قبل اجملئ إىل املعمل.

قيام الطالب بصياغة التفسريات بلغتهم اخلاصة وابلتايل السماح

للربط بني املعلومات القدمية املوجودة يف الشبكات اخلاصة ابلذاكرة القدمية
وبني اجلديد.
جعل املتعلم نشطاً من خالل ربط املعارف اجلديدة ابملعارف اليت
)5
لديه والذي يتم من خالل:
اهتمام املعلم ابلتعرف علي املعلومات السابقة لدي الطالب عن

املوضوع الرئيسي لالستقصاء.
تقدمي املعلم للمعلومات اجلديدة وربطها ابملعلومات السابقة لدي

الطالب.
االهتمام جبعل بيئة التعلم اجتماعية من خالل تفاعل املعلم مع
)0
الطالب وتفاعل الطالب مع بعضهم البعض.
استخدام شكل سبعة املعريف ( )Vee Shapeيف تلخيص
)0
التجربة وهذا يساعد علي:
ترابط اجلانب العملي والتجرييب واملعريف فيما يتصل ابلتعامل مع

الظواهر.
يكتسب اجلانب العملي معناً حينما يرتبط ابلبنية املعرفية السابقة

للمتعلم.
تقدمي مهام تعلم حقيقية يقوم هبا الطالب أبنفسهم.
).

جذب انتباه الدماغ من خالل التوجيه والتنبيه والتحديد حلدوث
)9
نشاط متخصص ابملخ.
التأكيد على أمهية احلركة اجلسمية مثل:
)5
(السماح للطلبة ابلنهوض والتحرك املوجه)

استخدام بعض حركات مجانيزيوم الدماغ  Brain Gumمثل

(فكور حول -Xالنقاط املوجبة-أزرار الدماغ)
تقدمي بيئات تعلم حقيقية (استخدام املعمل يف إجراء التجارب).
)0
احملافظة علي التوازن بني االسرتخاء لتفادي إطالق الكورتيزون من
)0
خالل:
التشجيع املستمر للطالب علي مواصلة العمل واملشاركة الفعالة.

ال تزيد مدة النشاط عن  9.-8دقائق

هناك عوامل تعمل علي تسهيل تكوين مسارات عصبية ،وتعزز

من تنشيط النصفني الكرويني مثل:
استخدام التكرار املسهب  Elaborativeأي تذكر املعلومات

واسرتجاعها بشكل قد يكون مغاير ملا مت إدخاله يف الذاكرة العاملة ليسهل
نقلها يف الذاكرة طويلة األمد والذي يتم من خالل:
قيام الطالب بعمل رسوم توضيحية لكل خطوة من خطوات

التجربة.
يكتب الطالب خطوات التجربة يف صورة خطوات إجرائية بصورة

مكتوبة.
يعرب الطالب عن خطوات التجربة يف شكل خمططات.

إعطاء احلرية للطالب للعمل يف مجاعات أو أزواج أو فرادي،
).
حيث خيضع ذلك لنمط السيطرة الدماغية.
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االهتمام ابلتقومي البنائي والنهائي.

()2

جعل بيئة التعلم عاطفية من خالل توفري البيئة اآلمنة يف التعلم،
)6
وابلتايل جيب أن يفهم املعلم عواطف الطالب وأمناط تعلمهم تبعا للسيطرة
الدماغية.
االهتمام ابملدخالت احملسوسة (اللون-الشكل) يف مصادر التعلم
)7
ويتم ذلك من خالل:
استخدام أوراق ملونة Colored books

أهداف الربنامج املقرتح:

يتمثل اهلدف الرئيسي للربانمج يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم
ويشمل ذلك املهارات اليت مت التوصل إليها ضمن قائمة مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء
املعملي يف العلوم.
()3

حتديد احملتوي الدراسي للربنامج:

يتمثل احملتوي الدراسي للربانمج يف صورة استقصاءات معملية يقوم هبا الطالب يف
الكيمياء ،وقد مت اختيار تلك االستقصاءات حبيث تتوافر فيها املعايري التالية:
 )9أن تكون تلك االستقصاءات جديدة ،وأال تكون تلك االستقصاءات معقدة حبيث ال تغطي صعوبة
احملتوي علي تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم.
كاريلينا وإتكينا ( )Karelina & Etkina,2007
كما أن تلك االستقصاء ترتبط مبوضوعات يف التعليم العام يف حمتوي الكيمياء ابملرحلة الثانوية ،وتتناول
االستقصاءات موضوعات متنوعة يف الكيمياء (العضوية-التحليلية-احليوية)
وبناءً علي تلك املعايري فقد مت اختيار تسعة استقصاءات معملية يف الكيمياء وهي تفاعالت محض
السرتيك ،وتفاعالت محض البنزويك ،وتفاعالت الفينول ،والكشف عن شق الفضة كأحد كاتيوانت
ا جملموعة التحليلية األويل ،والكشف عن شق النحاسيك كأحد كاتيوانت اجملموعة التحليلية الثانية،
والكشف عن شق األملونيوم كأحد كاتيوانت اجملموعة التحليلة الثالثة ،والكشف عن السكرايت األحادية،
والكشف عن السكرايت الثنائية ،والكشف عن السكرايت العديدة

919

أ.د /أبو السعود حممد ،أ.د /حممد عبد الرءوف ،أ /سحر يوسف

()4

فاعلية برانمج قائم علي التكامل بني البنائية والتعلم

طريقة التدريس املناسبة للربنامج:

وتتضمن اسرتاتيجية التدريس استخدام منوذج البيئة االستقصائية لتعلم العلوم  ISLEاملعدل والذي
جيمع بني كل من أسس كل من النظرية البنائية ونظرية التعلم املستند للدماغ وخطواته كالتايل:
( )0تنشيط النصفني الكرويني ومناطق الذاكرة:
 ينشط املعلم ذاكرة الطالب ابستخدام أنشطة مجانيزيوم الدماغ.
 يستخدم املعلم الثالث احلركات املرتبطة بتنشيط النصفني الكرويني ومناطق الذاكرة ابستخدام
مجانيزيوم الدماغ وهي (التفكري حول -Xازرار الدماغ –النقاط املوجبة)
( )3شرح املفهوم العلمي لالستقصاء:
 يقوم املعلم ابلتعرف على املعلومات السابقة لدي الطالب عن املفهوم العلمي الذي يتناوله
االستقصاء.
 خيرب املعلم طالبه ابملوضوع الرئيسي لالستقصاء.
 يقوم املعلم ابلربط بني املعلومات السابقة واملعلومات اجلديدة لدي الطالب عن املفهوم العلمي
الذي يتناوله االستقصاء لتحقيق التعلم ذو املعين.
 يكتب الطالب أبنفسهم املعلومات اجلديدة اليت قدمها املعلم واملعلومات القدمية لديهم.
( )3عرض االستقصاء:
 يقوم املعلم بتقدمي اهلدف من االستقصاء.
 يتناقش املعلم مع الطالب حول كيفية إجراء االستقصاء ويشمل ذلك:
 األدوات واملواد. -خطوات االستقصاء.

 املتغريات املتضمنة ابالستقصاء -النتائج املطلوب التوصل إليها.

( )9تنفيذ االستقصاء:
 يقوم املعلم بتقسيم الطالب إىل جمموعات ( )0-0طالب ،أو أزواج أو فرادي بصورة اختيارية.
 يقوم الطالب إبجراء االستقصاء بصورة عملية
( )9مناقشة االستقصاء:
 يقدم الطالب افرتاضاهتم وتفسرياهتم حول االستقصاء.
 يقدم الطالب أشكال ختطيطية تعرب عن خطوات االستقصاء.
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 يكتب الطالب خطوات االستقصاء بصورة مكتوبة.
 يرسم الطالب التجارب املتضمنة ابالستقصاء.
( )6تلخيص االستقصاء والتأمل:
 يقوم الطالب بتلخيص االستقصاء ابستخدام شكل سبعة املعريف (خريطة الشكل يف).
 يقدم الطالب أتمالهتم حول االستقصاء (الصعوابت اليت واجهوها-نواحي الضعف والقوة لديهم
–كيفية التغلب علي تلك العقبات والصعوابت)
()5

األنشطة والوسائل التعليمية املناسبة للربنامج:

تتمثل أنشطة الربانمج يف القيام ابلتجارب العلمية اليت يتضمنها كل استقصاء ،وتقدمي اإلجاابت علي
األسئلة املتضمنة بكتاب الطالب.
وتضمن الوسائل التعليمية ما استخدام أدوات املعمل واملواد الكيميائية الالزمة إلجراء التجارب،
واستخدام أجهزة عرض ضوئية مثل جهاز الداات شو ) ،Data Show (LCDوعروض تقدميية
ابستخدام برانمج البوربوينت  Power Pointتوضح االستقصاء ومهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء
املعملي يف العلوم.
()6

اختيار أساليب التقويم املناسبة:

يتم التقييم يف الربانمج من خالل تقومي مرحلي :يتم أثناء خطوات التدريس يف مجيع املراحل لتصحيح
املسار أول أبول ،والتقومي تكويين :ويتم يف هناية كل استقصاء وهو يفيد يف عمل تغذية راجعة ،والتقومي
هنائي :ويتمثل يف أدوات الدراسة (مقياس ما وراء املعرفة لشراو ودينسون ،ومقياس ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم-اختبار مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم)
(اثلثاً) ضبط وإعداد أدوات الدراسة:
 عينة الدراسة االستطالعية:تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ( )05طالب وطالبة من طالب الشعب العلمية بكلية
الرتبية جامعة بنها ،وجامعة عني مشس (كلية البنات-كلية الرتبية) ابلفرقة الثالثة ختصص (طبيعة،
كيمياء ،علوم بيولوجية وجيولوجية) واليت مت تطبيق مجيع أدوات الدراسة عليها وهي:
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( )0مقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم:
 اهلدف من املقياس:يهدف املقياس إيل قياس مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم.
 وصف املقياس:يتكون املقياس من ( )0.مفردة لقياس بعدي ما وراء املعرفة ومها املعرفة حول املعرفة وتنظيم املعرفة
موزعة كما ابجلدول التايل:
جدول ( )0وصف مقياس ما وراء املعرفه يف االستقصاء املعملي يف العلوم
قبل االستقصاء

املرحله

اثناء االستقصاء

معرفه املعرفه
املكوانت الفرعيه

املعرفه

معرفة املعرفة

تنظيم املعرفة

املعرفة الشرطية التخطيط

تنظيم املعرفه

املراقبه أو التحكم

التأمل أو التقييم

أرقام

من

9

6

9.

97

59

09

املفردات

ايل

.

1

96

5.

0.

0.

التقريرية

املعرفه اإلجرائيه

بعد االستقصاء

 طريقة تصحيح املقياس:يف هذا املقياس يطلب من الطالب قراءة كل عباره مث اختيار مستوي انطباقها عليه ابختيار بديل من
مخسة بدائل هي (تنطبق متاما-تنطبق بدرجه متوسطه-ال تنطبق متاما) وتقدر الدرجات علي هذا
املقياس بطريقه ليكرت  Likertحيث حيصل الطالب علي درجه موزعه من ( )0إيل ( )9علي
البدائل الثالثة ابلرتتيب ،مع مالحظة أنه ال توجد أية عبارات سالبة االجتاه من بني عبارات املقياس،
ومن املمكن أن حتسب الدرجه علي كل من بعدي املقياس أو الدرجة الكلية وهي عبارة عن جمموع
درجاته علي بعدي املقياس.
 ضبط املقياس:أ) صدق املقياس:
مت التأكد من صدق املقياس بطريقتني ومها ( )0الصدق الظاهري حيث مت عرضه علي جمموعة من
احملكمني بكلية العلوم ببنها ختصص كيمياء ،وكذلك حمكمني ختصص مناهج وطرق تدريس العلوم

حيث أكدوا مناسبة املقياس لقياس مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم لدي
طالب الفرقه الثالثه بكلية الرتبيه )5( .صدق التكوين من خالل االتساق الداخلي (صدق
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املفردات) ،وذلك إبجياد معامل االتساق الداخلي بني درجة كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية
له واجلدول التايل يوضح ذلك:
جدول( )3معامالت ارتباط املهارات الرئيسية ملقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء
املعملي يف العلوم والدرجة الكلية

(*)

معامل االرتباط بني البعد

املهارات الرئيسية

أرقام املفردات

( )0املعرفة التقديرية

.-9

.070

( )3املعرفة اإلجرائية

1-6

.071

( )3املعرفة الشرطية

90-9.

.070

( )9التخطيط

98-9.

.089

( )9املراقبة أو التحكم

58-91

.076

( )6التأمل أو التقييم

00-51

.080

والدرجة الكلية للمقياس

من اجلدول السابق يتضح أن قيمة معامالت االرتباط لكل مهارة رئيسية من مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم ترتاوح بني ( ).080-.070وهي معامالت االرتباط مقبوله.
ب) ثبات املقياس:

مت التحقق من ثبات املقياس بطريقتني ومها طريقة ألفا كرونباخ وسبريمان وبراون ،ويتضح ذلك يف
اجلدول التايل:
جدول( )3معامالت ثبات مقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم

املهارات الرئيسية

املعرفة حول املعرفة

تنظيم املعرفة

املقياس ككل

قيمة معامل االرتباط

**.0.0

**.069

**.0.9

من اجلدول السابق يتضح أن قيمة معامل الثبات للمهارتني املتضمنتني يف املقياس وكذلك االختبار ككل
ترتاوح بني ( ،).069 -.0.9وعليه ميكن القول بتحقق شرط الثبات ملقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء
املعملي يف العلوم ،ممايعطي مؤشراَ إلمكانية الوثوق واالطمئنان إيل نتائجه يف الدراسة احلالية.
وبذلك أصبح املقياس يف صورته النهائية صاحلاَ للتطبيق علي جمموعة الدراسة.

(*) مجيع القيم دالة عند مستوي .0.9
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( )3أدوات التحليل الكيفي وتشتمل علي:
أ) اختبار حتليل مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم
 اهلدف من االختبار:يهدف االختبار إيل حتليل مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم حتليالَ كيفياَ.
 -وصف االختيار:

يتكون االختبار من أربعة أسئلة معيارية مقننة تعمل علي حث الطالب علي اسرتجاع واستعادة

العمليات العقلية وأفكارهم وخطواط تفكريهم مبا يصف أدائهم يف مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعلمي يف العلوم وذلك عقب االنتهاء مباشرة من االستقصاء املعملي ألحد التجارب
املعملية يف العلوم ،ويسجل الطالب استجابتهم علي تلك األسئله بصورة مكتوبة وتعد تلك
االستجاابت مبثابة بروتوكوالت مكتوبة قائمة علي االستعادة Retrospective Written
 ، Protocolsويوضح اجلدول التايل مواصفات األسئلة املعيارية كالتايل:
جدول( )9مواصفات األسئلة املعيارية (أداة التحليل الكيفي)
السؤال

املرحلة

املهارة الرئيسية

املهارات الفرعية

األول

قبل االستقصاء

معرفة املعرفة

 املعرفة التقريرية -املعرفة اإلجرائية

الثاين

أثناء االستقصاء

معرفة املعرفة

 -املعرفة الشرطية

الثالث

أثناء االستقصاء

تنظيم املعرفة

الرابع

بعد االنتهاء من
االستقصاء

تنظيم املعرفة

 التخطيط املراقبة أو التحكم -التأمل أو التقييم

 -طريقة التصحيح:

يتم تصحيح استجاابت الطالب من خالل مقياس لتقدير األداء  Rubricوهي ذات سالمل وصف
حتليلية  Analytical Rubricsحيث مت تقسيم األداء إيل مكوانته الرئيسية والفرعية مبا يوفر
تغذية راجعة عند كل مستوي من مستوايت األداء ومبا حيدد نقاط القوة والضعف يف املهارات الفرعية،
وقد تضمن مقياس تقدير األداء التحليلي الختبار حتليل مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي
يف العلوم مخس مستوايت لألداء واليت تتوزع درجاهتا إيل ضعيف (من ال تتوافر لديه املهارة) ،ومقبول (
من تتوافر لديه املهارة بدرجة مقبولة) ،وجيد (من تتوافر لديه املهارة بدرجة متوسطة) ،وجيد جداَ( من
تتوافر لديه املهارة بدرجة عالية) ،وممتاز( من تتوافر لديه املهارة بدرجة عالية جداَ).
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ب) املقابلة الشخصية:
مت استخدام طريقة املقابلة الشخصية للتعرف علي مدي توافر مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي
يف العلوم ،حيث يشري(كمال زيتون )19 ،3116 ،إيل أن املقابلة الشخصية متكن الباحث من طرح
األسئلة مفتوحة النهاية اليت تسمح بتعددية االستجاابت مما يساعد علي فهم الظاهرة.
وقد مت استخدام املقابلة الشخصية وفق املراحل التالية:
 )0حتديد األفراد الذين ستجري معهم املقابلة:
مت إجراء املقابلة مع مجيع الطالب املشاركني يف جمموعة الدراسة.
 )3حتديد نوع املقابلة املستخدمة:

مت استخدام املقابلة الشخصية الفردية  One- on- one Interviewواليت مت فيها طرح األسئلة علي
فرد فرد من أفراد جمموعة الدراسة.

 )3تسجيل األسئلة واالستاجاابت:

مت تسجيل األسئلة واستجاابت الطالب ابستخدام طريقة التسجيل الصويت حىت يتوافر عنصر الدقة
عند إعادة كتابة املقابلة ،مع كتابة مالحظات خمتصرة أثناء املقابلة.

 )9الواثئق :Documents

مت استخدام الواثئق كأداه للتحليل الكيفي لتخضع للتحليل املوازي للمقابلة الشخصية واختبار حتليل
مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم.
وقد مت استخدام إجاابت الطالب علي األسئلة املدرجة يف هناية كل استقصاء بكتاب الطالب كوثيقة
للتحليل الكيفي وابلتايل تكون إجاابت الطالب يف سياق طبيعي وليس مصطنع ،ودون أن يشعر
الطالب أبهنم يف موقف اختبار.

صدق وثبات أدوات التحليل الكيفي:

حتقق صدق وثبات أدوات التحليل الكيفي من خالل:
 طول فرتة مجع البياانت وقد حتقق ذلك من خالل استخدام كتاابت الطالب كواثئق واليت متت
علي مدي جلسات التطبيق ،واليت متت يف سياقات طبيعية وغري مصطنعة.
 استخدام أكثر من أداة جلمع البياانت يف التحليل الكيفي (الربوتوكوالت املكتوبة القائمة علي
االستعادة – املقابلة الشخصية – كتاابت الطالب)
وهذا ما يسمي ابسرتاتيجية التوليف  Triangulationواليت تتعامل مع مهددات الصدق
والثبات واليت تعتمد علي استخدام طرق خمتلفة جلمع البياانت( .كمال زيتون)59 ،3116 ،
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َ
(رابعا) إعداد كتاب الطالب يف جتارب العلوم املختارة وفق الربنامج املقرتح:

مت إعداد كتاب للطالب قي بعض االستقصاءات املعملية يف الكمياء وفقاَ لنموذج  ISLEاملعدل والذي
يعكس فلسفة التكامل بني البنائية والتعلم املستند للدماغ.
وقد تضمن ذلك تقدمي تسعة استقصاءات معملية يف جماالت الكيمياء (العضويه – التحليلية – احليوية)
وقد أشتمل كتاب الطالب علي:
املقدمة:

وفيها مت تعريف الطالب ابهلدف من تقدمي االستقصاءات ،ودورها يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم.

عرض االستقصاءات املعملية يف الكمياء:
ومت ذلك وفق منوذج  ISLEاملعدل والذي يعكس التكامل بني البنائية والتعلم املستند للدماغ.
 الوسائل التعليميه:
مت تزويد كتاب الطالب ابلوسائل التعليمية املستخدمة يف كل درس وهي عبارة عن شرائح العروض التقدميية
اخلاصة بكل استقصاء.

َ
(خامسا) إعداد دليل املعلم للتدريس وفق الربنامج املقرتح:

أشتمل دليل املعلم علي:

 -9املقدمة :وتضمنت اهلدف من دليل املعلم واسرتاتيجية التدريس املستخدمة واالعتبارات اليت روعيت
عند إعداد الدليل.

 -5توجيهات عامة للمعلم :وفيها مت اإلشارة إيل جمموعة من اإلرشادات والتوجيهات اليت ينبغي مراعاهتا
عند التدريس وأهم املالم ح اليت ينبغي توافرها أثناء التدريس واليت تعكس أسس الربانمج وفلسفته
القائمة علي التكامل بني البنائية والتعلم املستند للدماغ.

 -0اخلطة الزمنية املقرتحة لتدريس املوضوعات :وتضمنت بيان بعدد املعامل املقرتحة لتدريس
االستقصاءات واليت بلغت تسعة جلسات مبعدل جلسة واحدة أسبوعياَ أي علي مدي تسعة أسابيع.

 -0اسرتاتيجية التدريس والوسائل التعليمية املناسبة :تركزت اسرتاتيجية التدريس علي منوذج ISLE

املعدل ،أما التقييم فقد مت من خالل التقييم املرحلي أثناء التدريس وتقدمي التغذية الراجعة ،وكذلك
التقييم النهائي يف هناية كل استقصاء والذي يركز بصورة أساسية علي تقييم مهارات ماوراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم وليس علي احملتوي.

 -.االستقصاءات املعملية يف الكمياء :مت عرض االستقصاءات املعملية ابستخدام منوذج  ISLEاملعدل
مع توضيح كيفية االنتقال من مرحلة ألخري هبدف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء
املعملي يف العلوم مع الرتكيز علي دور الطالب يف كل خطوه.
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 -6املراجع اليت ميكن االستعانة هبا :تضمن دليل املعلم قائمة ببعض املراجع العلمية اليت ميكن أن يستعني
هبا املعلم إلثراء املادة العلميه حول االستقصاءات املقدمة ،وبذلك أصبح دليل املعلم يف صورتة النهائية
 -نتائج الدراسة:

الختبار صحة الفرض الرئيسي للدراسة وفروضه الفرعية مت استخدام اختبار (ت) للمجموعة الواحدة

(املتحيز) ( ، One Sample “T” test )one tailedواجلدول التايل يوضح النتائج:
جدول ( )6داللة الفروق بني متوسط درجات التطبيق القبلي والبعدي يف املهارتني الرئيستني
املتضمنتني مبقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم واملقياس ككل
البيان

نوع

املهارات

التطبيق

املعرفة حول
املعرفة
تنطيم املعرفة
الدرجة الكلية
للمقياس

املتوسط

االحنراف
املعياري

قبلي

08001

0085

بعدي

0.001

006.

قبلي

0900.

60.0

بعدي

07097

0007

قبلي

71080

8098

بعدي

506068 870.6

العدد

قيمة ت

قيمة ت مستوي درجات

احملسوبة

احلرية

اجلدولية الداللة

األثر n2

000.
98

9606

حجم

.0.0
501.

.0.9

97

.010
.010

9001

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:

 )9يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي ( ).0.9 ≤ αبني متوسط درجات التطبيق القبلي
ومتوسط درجات التطبيق البعدي يف مهارة املعرفة حول املعرفة كأحد املهارات الرئيسية ملا وراء املعرفة

يف االستقصاء املعملي يف العلوم لصاحل التطبيق البعدي.
 )5يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي ( ).0.9 ≤ αبني متوسط درجات التطبيق القبلي
ومتوسط درجات التطبيق البعدي يف مهارة تنظيم املعرفة كأحد املهارات الرئيسية ملا وراء املعرفة يف

االستقصاء املعملي يف العلوم لصاحل التطبيق البعدي.
 )0يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي ( ).0.9 ≤ αبني متوسط درجات التطبيق القبلي
ومتوسط درجات التطبيق البعدي يف الدرجة الكلية ملهارات ملا وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي
يف العلوم لصاحل التطبيق البعدي.
 )0توجد قيمة أتثري مرتفعة ابلنسبة للمهارتني الرئيسيتني املتضمنتني مبقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء
املعملي يف العلوم واملقياس ككل حيث تراوحت ما بني ( ).010 -.0.0من التباين الكلي ،مما يشري
إيل وجود أتثري للمعاجلة التجريبية يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم.
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 ).ارتفاع قيمة حجم األثر لكل من مهارة تنظيم املعرفة (التخطيط – املراقبة أو التحكم – التقييم أو
التأمل) واليت بلغت ( ،).010واملقياس ككل واليت بلغت ( ).010عن قيمة حجم األثر ابلنسبة ملهارة
املعرفة حول املعرفة (املعرفة التقريرية – املعرفة الشرطية – املعرفة اإلجرائية) واليت بلغت ().0.0
وبذلك مت التحقق من صحة الفرض الرئيسي للدراسة والفروض الفرعية املنبثقة عنه.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من براك ودن ( )Burk&Dunn,1996وشني ()Chen,2001
وليانج وجابل ( )Liang&Gabel,2005يف فاعلية البنائية يف تنمية التأمل والتقييم لدي الطالب يف
املرحلة اجلامعية أو الدراسات العليا بكلية الرتبية ،ودراسة (رفيق عبد الرمحن )3116 ،واليت توصلت إيل

فاعلية البنائية يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف العلوم.

كما اتفقت مع دراسات كل من فورجت ومورجان ( )Forget&Morgan,1997يف التوصل
لفاعلية التعلم املستند للدماغ يف تنمية ما وراء املعرفة ،وكذلك دراسات كل من إتكينا وهينفيلني
( )Etkina& Henvelen, 2007وإتكينا وآخرون ( )Etkina et al.,2008وإتكينا و هينفيلني
( )Etkina& Henvelen, 2010واليت توصلت إيل فاعلية استخدام منوذج االستقصائية لتعليم العلوم
 ISLEيف تنمية ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف الفزايء.
وتتفق أيضاَ مع دراسة ديفيدوويتز ورولنك ( )Davidowitz& Rollnick,2003واليت توصلت إيل
إمكانية تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف الكيمياء ابستخدام مناذج تدريسية هتتم
ابلبنية املعرفية للمتعلم.
واختلفت هذه النتائج مع دراسة نويل ( )Noel, 2000واليت توصلت إيل صعوبة تنفيذ مباديء البنائية
يف الفصول الدراسية ،ودراسة ديفيز( )Davis, 2004واليت أوضحت ان مباديء التعلم املستند للدماغ مل
تضيف اجلديد يف التعلم.
وميكن تفسري تلك النتيجه علي النحو اآليت:
 )9أن حتسن مهارة املعرفة حول املعرفة واليت تضمنت ثالث مهارات فرعية وهي (املعرفة التقريرية،
واملعرفة اإلجرائية ،واملعرفة الشرطية) يرجع بصورة أساسية إيل:
 تنشيط املعرفة القبلية لدي الطالب عن املوضوع الرئيسي لالستقصاء مما جيعل املتعلم نشطاَ من خالل
ربط املعارف اجلديدة ابملعارف القدمية ،ويعد ذلك أحد الركائز األساسية للبنائية واليت اهتم هبا البحث
احلايل حيث يقوم الطالب يف بداية كل استقصاء بكتابة املعلومات اليت لديهم مث املعلومات اليت
أضافها هلم املعلم ويرتبط ذلك أيضاَ أبحد مباديء التعلم املستند للدماغ هو أن البحث عن املعين يتم
من خالل التنميط ،فكل من البنائية والتعلم املستند للدماغ قد أكدا علي أمهية التعلم ذو املعين يف
تنظيم البنية املعرفية للمتعلم ،وقد دعم ذلك تنمية مهارات املعرفة التقريرية واملعرفة الشرطية.
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 اهتمام الربانمج جبذب انتباه الدماغ من خالل التوجيه والتنبيه والتحديد ملوضوع االستقصاء الذي
سيتم تناوله حلدوث نشاط متخصص ابملخ ،والتأكيد علي أمهية احلركة اجلسمية يف بداية كل استقصاء
( )Brain Gymحيث أهنا هامة للتعلم وتثري ابعثات تزيد من قوة الدماغ وتساعده علي تكوين
االرتباطات اليت تقوي الذاكرة طويلة األمد (السماح للطلبة ابلنهوض والتحرك املوجه) وهي مناطق
دماغية مسئولة عن تنشيط عمليات ما وراء املعرفة.
 التأكيد علي مهارات التكرار (األويل ،الثانوي) ،والتكرار (الروتيين  ،Roteواملسهب )Elaborative
أي أمهية التكرار لألفكار الرئيسية ليسهل نقلها يف الذاكرة طويلة األمد والذي مت من خالل قيام
الطالب بكتابة خطوات التجربة (تنشيط النصف الكروي األيسر) والتعبري عنها يف صورة رسوم
وأشكال ختطيطية (تنشيط النصف الكروي األمين) مما قد ساعد علي تنشيط كل من وظائف النصفني
الكرويني ،وتنمية مهارات املعرفة الشرطية.
 توجيه الطالب لضرورة كتابة الصعوابت اليت واجهوها ونقاط القوة وكيفية دعمها ونقاط الضعف
وكيفية التغلب عليها بعد هناية كل استقصاء مما قد يساعد يف تنمية مهارة املعرفة حول املعرفة وبصفة
خاصة املعرفة الشرطية كمهارة فرعية.
أن حتسن مهارة تنظيم املعرفة واليت تضمنت ثالث مهارات فرعية وهي (التخطيط ،واملراقبة أو التحكم،
والتأمل أو التقييم) يرجع بصورة أساسية إيل:

 تشجيع الطالب للتعبري عن أنفسهم بطرق خمتلفة من خالل قيامهم بكتابة خطوات االستقصاء
أبنفسهم ،وإعطائهم الوقت للتأمل فيما يقومون به من جتارب يف استقصاء ،وتشجيعهم علي
التحدي واإلقبال علي التعلم والبعد عن التهديد والتخويف وهو أحد مباديء التعلم املستند
للدماغ والذي يشري إيل أن التعلم املعقد يتحسن ابلتحدي ويثبط ابلتهديد.
 استخدام املعلومات اللفظية والبصرية والتكامل بني املدخل الكلي والتحليلي وكذلك تقدمي البدائل
واالختيارات للطالب (تعلم مجاعي ،وزوجي ،وفردي) لتناسب منط تعلم كل طالب تبعاَ للسيطرة
الدماغية ،وإبالغ الطالب مبوضوع االستقصاء وأهداف إجراءه يف مرحلة عرض االستقصاء،
وتوفر التغذية الراجعة يف كل مرحلة من مراحل منوذج االستقصائية لتعلم العلوم املعدل ISLE
املعدل لتصحيح املسار أوالَ أبول.

 إاتحة الفرصة للطالب إلجراء االستقصاءات وممارسة خطواته أبنفسهم للوصول للنتائج وذلك يف
مرحلة تنفيذ االستقصاء مما يتيح الفرصة الكتساب مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي
يف العلوم.
 توجيه الطالب إيل تلخيص االستقصاء الذي مت القيام به ابستخدام شكل "يف" عمل علي الرتابط
بني اجلانب التجرييب واملعريف فيما يتصل ابلتعامل مع الظواهر ،وكذلك تقييمهم ألنفسهم يف كيفية
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معاجلة األخطاء اليت قامو هبا ،ومناقشة ما مت التوصل إليه يف هناية كل استقصاء للتعرف علي
مدي االتساق بني النتائج الصحيحة للتجارب وما توصل إاليه الطالب.
 توجيه الطالب لضرورة كتابة الصعوابت اليت واجهوها ونقاط القوة وكيفية دعمها ونقاط الضعف
وكيفية التغلب عليها بعد هناية كل استقصاء مما قد يساعد يف تنمية التقييم أو التأمل كمهارة فرعية
لتنظيم املعرفة.
 )5أن حتسن مهارات ما وراء املعرفة ككل (املعرفة حول املعرفة – تنظيم املعرفة)
يرجع بصورة أساسية إيل:
 أن التكامل بني مباديء البنائية كنظرية هتتم ابلتعلم من الناحية املعرفية ومباديء التعلم املستند للدماغ
كنظرية هتتم ابلتعل م من الناحية العصبية يف أنشطة الربانمج عمل علي تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي نتيجة الهتمام كل منهما ابلتغريات الداخلية والفيزيقية للتعلم ،ولكن كل من
وجهته اخلاصه.
 ظهور التكامل بصورة واضحة يف منوذج االستقصائية لتعلم العلوم املعدل  ISLEاملعدل والذي اهتم
بكل من مباديء البنائية والتعلم املستند للدماغ والذي متثل يف التكامل بني العمليات املعرفية وكيفية
تنشيطها ابملخ عند القيام ابلتجارب العملية.
 أن مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي مت تنميتها يف سياق حقيقي حيث قام الطالب بعمل
االستقصاءات املعملية أبنفسهم يف معمل الكيمياء وليس جمرد التدريس النظري لالستقصاءات ،وهو
تؤكد عليه البنائية يف شروط بيئة التعلم وكذلك التعلم املستند للدماغ واليت تؤكد علي أمهية االنتباه املركز
واإلدراك احمليطي.
 االستخدام الفعال لنموذج البيئة االستقصائية لتعلم العلوم املعدل االستقصائية لتعلم العلوم املعدل
 ISELحيث قدم النموذج بعض أنشطة مجانيزيوم الدماغ واليت تساعد يف تنشيط رؤية العينني
(التفكري حول  )Xوكذلك تنشيط الفصوص األمامية للدماغ واليت هلا دور يف عمليات ما وراء املعرفة(
النقاط املوجبة) وكذلك تنشيط إرسال الرسائل العصبية من النصف الكروي األمين إيل األيسر(أزرار
الدماغ) ،وقد جسدت خطوات النموذج مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي من خالل
تنفيذ الطالب للتجارب املتضمنة ابالستقصاء أبنفسهم وكذلك قيام املعمل مبناقشة النتائج اليت مت
التوصل هلا  ،وانتهاء بقيام الطالب بتلخيص ما مت القيام به ابستخدام شكل يف وأتمل ما مت القيام به
علي مدي عملية االستقصاء ،ومت ذلك كله دون أن يقرأ الطالب عن موضوع االستقصاء قبل اجمليء
للمعمل ،أو تزويدهم بنتائج التجارب مسبقاَ.
 اهتمام ومراعاة الربانمج للفروق الفردية بني املتعلمني تبعاَ لنمط السيطرة الدماغية السائد لديهم (أمين
– أيسر -متكامل) والذي مت من خالل إعطاء احلرية للطالب للعمل مبفردهم أو فرادي أو مجاعات،
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ويف ذات الوقت سعي الربانمج لتحقيق التكامل بني عمل كل من النصفني من خالل توجية الطالب
للتعبري عن التجارب اليت مشلها االستقصاء يف صورة مكتوبة وصياغة معادالهتا الكيميائية وكذلك
التعبري عنها يف صورة رسوم أو أشكال ختطيطية ويعد ذلك أيضاَ مبثابة أحد أنشطة التكرار املسهب.
 استخدام العروض التقدميية يف كل درس واليت توضح الشرح املفصل ملوضوع االستقصاء ابستخدام
األلوان واحلركة وتبعاَ ملا هو وا رد بدليل املعلم ،وتزويد الطالب بتلك العروض يف صورة أوراق مطبوعة،
أدي إيل سهولة اكتساب املهارات وطريقة ممارستها علي حنو فعال.
 أنشطة كتاب الطالب عملت علي تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي علي طول
مراحل اال ستقصاء ،وقد شجع املعلم الطالب علي ضرورة تنفيذ تلك األنشطة بدقة واهتمام ،حيث
كان املعلم يقوم بتجميع ما يقوم به الطالب لتقييمه.
 أسئلة التقومي املدرجة بنهاية كتاب الطالب واليت هتتم بتقييم الطالب لالستقصاء الذي قام به من خالل
حتديد نواحي القوة وكيفية تدعيمها ،ونواحي الضعف وتالشيها واليت دعمت بصورة أساسية املعرفة
الشرطية كمهارة فرعية للمعرفة حول املعرفة ،ومهارة التقييم أو التأمل كمهارة فرعية لتنظيم املعرفة.
 التغذية الراجعة املستمرة من قبل املعلم للطالب يف حالة حدوث أي أخطاء يف تنفيذ التجارب،
واإلجابة علي مجيع أسئلة واستفسارات الطالب حول موضوع االستقصاء.
نتائج التحليل الكيفي:

مت حتليل النتائج كيفياَ وذلك هبدف الكشف عن مدي جناح املعاجلة التجريبية (الربانمج القائم علي التكامل
بني البنائية والتعلم املستند للدماغ) يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم ،وأيضاَ
التحقق مما أسفرت عنه نتائج التحليل الكمي.
وقد مت اختيار عينة التحليل الكمي بصورة قصدية واليت متثل عينة احلاالت املتضادة ( Extreme case

( )sampleكمال زيتون ،)61 ،3116 ،وتكونت العينة من ( )95طالباَ مت اختيارهم من إمجايل العينة
الكلية واليت بلغت ( )91طالباً وطالبة وهم من احلاصلني علي أعلي الدرجات واحلاصلني علي أقل
الدرجات يف مقياس ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم قبلياَ وبعدايَ ،وربط ذلك ابختبار
التحليل الكيفي ملهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم قبلياَ وبعدايَ وتفريغ حمتوي
املقابالت الشخصية مع هؤالء الطالب قبليا وبعدايَ ،مع التطرق إيل إجاابهتم علي أسئلة التقومي اليت كانت
تلي هناية كل استقصاء معملي.
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أشارت نتائج التحليل الكيفي إيل:
 وجود قصور يف املهارتني الرئيسيتني ملا وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم لدي جمموعة
الدراسة قبل إجراء املعاجلة التجريبية وقد أتضح ذلك يف أداء الطالب يف أدوات الدراسة قبلياَ.
 الطريقة املتبعة يف التدريس والتقومي يف معامل الكيمياء ال تنمي مهارات مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم.
 أن هناك اختالف واضح يف أداء الطالب يف مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم
قبل تقدمي املعاجلة التجريبية وبعدها سواء يف كم اإلجاابت أو نوعيتها وذلك علي مستوي املهارتني
الرئيسيتني (املعرفة حول املعرفة – تنظيم املعرفه)
 التقارب والتوافق بني قائمة مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم اليت مت اشتقاقها
وبني املهارات اليت ذكرها الطالب وفقاَ الستجاابهتم ومن واقع عمليات تفكريهم.
 توصلت الدراسة إيل وجود مهارات أخري قد ترتبط مبهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي مل
تكن متضمنة يف قائمة املهارات اليت مت اشتقاها وذلك وفقاَ الستجاابت الطالب ومن واقع عمليات
تفكريهم ،كما أنه مل توجد حدود فاصلة بني تلك املهارات علي مدي مراحل االستقصاء
 التوافق بني ما توصلت إليه نتائج التحليل الكيفي مع نتائج التحليل الكمي حول فاعلية الربانمج
املقرتح القائم علي التكامل بني البنائية والتعلم املستند للدماغ يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم (املعرفة حول املعرفة – تنظيم املعرفة) وفق ما أسفرت عنه نتائج التحليل
الكيفي.
 التوافق بني ما توصلت إليه نتائج التحليل الكيفي مع نتائج التحليل الكمي حول عدم اختالف
مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم (املعرفة حول املعرفة – تنظيم املعرفة – املهارة
ككل) ابختالف منط التفكري والتعلم تبعاَ للسيطرة الدماغية (متعلم ابلنصف الكروي األمين – متعلم
ابلنصف الكروي األيسر – متعلم ابلنصفني معاَ)

توصيات الدراسة:

يف ضوء ما مت عرضه من نتائج وتفسريها تْوصي الدراسة مبا أييت:

 االهتمام ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس اجليدة يف معامل العلوم ،لتنمية مهارات التفكري وبصفة
خاصة مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم ومنها منوذج البيئة االستقصائية لتعلم
العلوم املعدل ( )ISLEوالذي أثبتت الدراسة فاعليته يف تنمية تلك املهارات.
 ضرورة تضمن مقررات طرق تدريس العلوم للموضوعات اليت تنمي مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم وذلك بتقدمي أمثلة من املوضوعات األكادميية اليت يدرسها الطالب يف
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تلك املرحلة وغريه من أمناط التفكري األخرى مبا يساعد الطالب املعلم علي اكتساب تلك املهارات
وابلتايل قدرته عي إكساب طالبه لتلك املهارات فيما بعد.
 االهتمام بتدريس النماذج التدريسية القائمة علي التكامل بني النظرية البنائية (كأحد نظرايت علم
النفس املعريف) ونظرية التعلم املستند للدماغ (كأحد نظرايت علم األعصاب املعريف) ضمن مقررات
طرق تدريس العلوم لطالب الشعب العلمية بكلية الرتبية.
مقرتحات الدراسة:

تقرتح الدراسة القيام إبجراء البحوث اآلتية:

 برانمج مقرتح قائم علي البنائية لتنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلوم لدي
طالب الشعب العلمية بكلية الرتبية.
 برانمج مقرتح قائم علي التعلم املستند للدماغ لتنمية مهارات ما وراء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف
العلوم لدي طالب الشعب العلمية بكلية الرتبية.
 فاعلية بعض النماذج البنائية ومناذج التعلم املستند للدماغ علي تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم لدي طالب الشعب العلمية بكلية الرتبية.
 برانمج قائم علي التكامل بني البنائية والتعلم املستند للدماغ لتنمية مهارات ما وراء املعرفة يف
االستقصاء املعملي يف العلوم لدي معملي العلوم أثناء اخلدمة.
 برانمج قائم علي التكامل بني البنائيه والتعلم املستند للدماغ لتنمية مهارات ما وراء املعرفة يف تدريس
العلوم لدي معملي العلوم أثناء اخلدمة.
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فاعلية برانمج قائم علي التكامل بني البنائية والتعلم

 سحر يوسف/ أ، حممد عبد الرءوف/د. أ، أبو السعود حممد/د.أ

Abstract
The purpose of this study was to prepare a list metacognition skills in
laboratory investigation for students at scientific departments(Physics,
Chemistry and Biology) at Faculty of Education , designing a program
based on integration between constructivist and brain based learning for
developing metacognition skills in laboratory investigation , and determine
the impact of the program for developing these skills.
Sample of study consisted of (19) students at the third year at
scientific departments (physics, chemistry, biological and geological
science)at Faculty of Education of Benha University.
Tools of study included the measure of skills of metacognition in the
laboratory investigation in science, Test of metacognition in the laboratory
investigation in science, and the interview.
Results of study indicates that there are statistical significant
differences at the level of 0.01 between the means of scores of pre test post
test for metacognition skills in laboratory investigation in science
(Knowledge about knowledge- organization of knowledge) in favor of the
post test , and compatibility between the findings of the results of
qualitative analysis with the results of quantitative analysis on the
effectiveness of the program based on the integration between
constructivism and brain based learning in the development of skills of
metacognition in laboratory investigation in science (knowledge about
knowledge - organization of knowledge) according to the outcome of the
results of qualitative analysis.
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