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  :الممخص
تعممي قائم عمى وفق  –مج تعميمي ىدف البحث الحالي التعرف عمى فاعمية برنا

في قسم  فيرمونت في تحصيل مادة عمم النفس المعرفي عند طمبة المرحمة الثالثة أنموذج
 :وييدف إلــــى ،7102/7102والنفسية في كميات التربية لمعام الدراسي العموم التربوية 

التعممي في تحصيل مادة عمم النفس  -فاعمية البرنامج التعميمي  -0
 .في كميات التربية المعرفي عند طمبة المرحمة الثالثة في قسم العموم التربوية والنفسية

 :البحث الفرضية الصفرية اآلتية وتنبثق من ىدف
ا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي يوجد فرق دال إحصائي   ال -

التعممي ومتوسط درجات  -البرنامج التعميمي  وفقُدرست مادة عمم النفس المعرفي 
المجموعة الضابطة التي ُدرست المادة نفسيا عمى المفردات المقررة من )ىيئة 

 .العمداء( في التحصيل
م التجريبي ذي الضبط الجزئي )تصميم وقد استعممت الباحثة التصمي

، والبعدي( ختبار القبمي "ألغراض التكافؤ"وعتين التجريبية والضابطة ذات االالمجم
بواقع  وطالبة ا( طالبً 65التي تضبط إحداىما األخرى وكانت عينة البحث مكونة من )

بالتجربة ، وقبل البدء المجموعتين بنفسيا حثةابست ال، وقد در ( لكال المجموعتين72)
ولتحقيق  .، والدافع المعرفيعرفة السابقةكوفئت المجموعتان بمتغيرات الذكاء والم

التعممي  -اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي لبناء البرنامج التعميمي ،البحث ىدف
    .المنيج التجريبي لمعرفة فاعميتو

(، 7102 – 7102لمعام الدراسي ) اًل كام اا دراسي  استمرت مدة التجربة عامً 
( فقرة من نوع االختيار 01( فقرة منيا )01من ) اا مكونً ا تحصيمي  وأعّدت الباحثة اختبارً 

وقد تحققت الباحثة من صدق األداة  ،( فقرات من نوع األسئمة المقالية01من متعدد و )
والتربية  تدريسعن طريق عرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين في طرائق ال

األداة ومعالجة البيانات ، وبعد تطبيق وثباتيا وصعوبتيا وتمييز فقراتيا، والقياس والتقويم
أسفرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في  اإحصائي  

ثر المتغير المستقل البرنامج أولمعرفة حجم  ،اختبار التحصيل بمادة عمم النفس المعرفي
ثر أن حجم أ( وتبين Cohenاستعممت معادلة حجم األثر لكوىين ) التعميمي التعممي

( في التحصيل وفي ضوء نتائج البحث تم 0650ذ بمغ )إ ؛المتغير المستقل مرتفع التأثير
التوصل إلى عدد من االستنتاجات ومجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن 

 .ة عمم النفس المعرفييستفيد منيا أساتذة ومؤلفي ماد
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Abstract: 
The objective of the present research is to identify the 

effectiveness of an educational-learning program based on the 
Vermont model in the collection of cognitive psychology in the third 
stage students in the Department of Educational and Psychological 
Sciences in the Colleges of Education in Baghdad for the academic 
year 2017/2018 ,.  

1- Effectiveness of educational program - learning in the collection 
of cognitive psychology in the third phase students in the 
Department of Educational Sciences and psychological colleges 
of education. 

- There was no statistically significant difference between the mean 
scores of the experimental group which studied cognitive 
psychology according to the educational-learning program and 
the average score of the control group which studied the same 
subject according to the vocabulary of the Dean's faculty in the 
collection. 

The researcher used the partial experimental design (the design 
of experimental groups and the pre-test controls for the purposes of 
equivalence) and the remote), which were controlled by each other. 
The sample consisted of (56) students (28) for both groups. Before 
starting the experiment, the two groups were rewarded with the 
variables of intelligence, prior knowledge, and cognitive motivation. 
To achieve the goal of research, the researcher adopted the descriptive 
approach to the construction of the educational-learning program and 
the experimental method to know its effectiveness The experiment 
lasted a full academic year for the academic year (2017 - 2018), and 
the researcher prepared a collection test consisting of (40) paragraphs 
(30) of the type of multiple choice and (10) paragraphs The researcher 
investigated the validity of the tool by presenting it to a group of 
experts and arbitrators in the methods of teaching, education, 
measurement, evaluation, stability and difficulty and distinguishing 
the paragraphs. After the application of the tool and data processing 
statistically the results resulted in the superiority of the experimental 
group on the control group in the collection test Cognitive 
psychology, and to find out the size of the effect of the independent 
variable educational learning program used the equation size of the 
impact of Cohen (Cohen) and found that the size of the impact of the 
independent variable high impact, reaching (1,63) in achievement and 
in the light of the results of the search was reached a number of stenta 
Data and a set of recommendations and proposals that could benefit 
from professors and authors of cognitive psychology.  
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 ولالفصل األ 

 :مشكمة البحث - أوًل 
من  تعاني المجتمعات النامية في الوقت الحالي وباألخص المجتمع العراقي

، وتعاني من تسعى إلى التطمع الفكري والمعرفي، فيي التناقضات الفكرية والمعرفية
، وفي الوقت ذاتو لدييا الرغبة في االنفتاح عمى ضعف المرونة في التغيير والتطوير

.. .خرى من كافة النواحي )االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والتربويةالمجتمعات األ
ار أنيا األساس في التأثير عمى عمى اعتبمن الناحية التربوية والتعميمية وباألخص  ،لخ(إ

 -وىذا ينعكس عمى المؤسسات التعميمية بشكل عام والمؤسسة الجامعية  ،الفرد والمجتمع
لذا  ،والمرشد ،والمدرس ،كميات التربية بشكل خاص بوصفيا األساس في إعداد الطالب

ىذه المؤسسات راسية التي تُدرس في ىتمام بالمناىج الديود الممكنة لالينبغي بذل كل الج
والتطورات المعاصرة في عمم  ،لتواكب الحاصل من التغيرات والتطورات العممية والمعرفية

لذا ومن خالل التوجيات الحديثة التي تؤكد عمى  ،النفس )وبخاصة عمم النفس المعرفي(
وتواكب التطور العممي والتكنولوجي  ،بناء واستعمال برامج تعميمية تحقق مخرجات تعميمية

ليو إ، وىذا ما دعت الحاجة نمي عند الطمبة ميارات التفكير المنتج وحل المشكالتوت
 تعممي لمادة عمم النفس المعرفي. -لبناء برنامج تعميمي 

 :الي في اإلجابة عمى السؤال اآلتيوبذلك تتجسد مشكمة البحث الح
فيرمونت فاعمية في تحصيل  أنموذجالتعممي باستعمال  -مج التعميمي * ىل لمبرنا

 ؟لدى طمبة كميات التربية مادة عمم النفس المعرفي

 :أىمية البحث -ا ثانيً 
والرئيس لممؤسسات التربوية والتعميمية ىو تزويد الطمبة  ين الدور األساسإ

بالمفاىيم والمعارف وخبرات التي تمكنيم من التكيف مع التقدم العممي والمعرفي 
فيي  ،والتكنولوجي الحاصل الذي أدى إلى زيادة المطالب المعرفية لمفرد ولممجتمع
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بة يمتمكون معارف بتخريج طم ، متمثمةلموصول ألىداف تسعى إلى تحقيقيا تيدف
وتنمي مياراتيم  ،، تنظم ذاكرتيم وتربط بين أفكارىممنيا متمكنين ومعمومات وخبرات

المرحمة  ذ تعدإ ؛المختمفة ليصبحوا قادرين عمى توظيفيا لخدمتيم وخدمة مجتمعيم
ومرتبطة بيا  الجامعية كمؤسسة تربوية وتعميمية مكممة لمؤسسات تربوية قد سبقتيا

فيي تعمل بمبادئ التربية اليادفة بكل أبعادىا من أجل تنظيم التفكير  ا،ا وثيقً رتباطً ا
 ،ستثمار أقصى حد ممكن من طاقاتيم وقدراتيم اإلبداعيةامكينيم من وت ،عند الطمبة

وتعمل عمى رفع كفاءتيم في مجاالت الحياة  ،ومعارفيم وخبراتيم العممية والعممية
 .(27 :7116 ،)دروزة.المختمفة

"في إن البرامج التعميمية بما تتضمنو  (6267100ما أكد عميو )زاير،وىذا   
من مواد تعميمية وأنشطة إثرائية ووسائل تقويم وبيئة صفية مناسبة واستراتيجيات 

يجابية داخل البيئة تشكيل وتطوير وتعزيز العالقات اإلتدريس حديثة تسيم في 
ات في كميات التربية عمى وبالذ وىذا ما يجب التأكيد عميو في ىذا الوقت ،الجامعية
ذ إ ؛ن خريجييا سيكون ليم دور قيادي في تدريس وتعميم األجيال القادمةأاعتبار 

 ( 77 :7100 ،يسيمون في نقل ما تعمموه إلى مجتمع أوسع" )زاير
بأنشطة تساعدىم عمى التعمم  يرمي إلى تزويد المتعممين نموذجوىذا األ

وتزويدىم  ،وييدف إلى تحسين جودة العمميات المعرفية وما وراء المعرفية ،الذاتي
 ،الفيم والتكامل لمتعمم من طريق إدخال مفيوم ما وراء المعرفة والتنظيم الذاتي

وما وراء  ،والوجدانية ،المعرفية :عمى وجود ثالث أنشطة في التعمم ىي اواعتمادً 
ميارات مينية وتزويد المدرسين ب ،معرفة لدييموالتي تسيم في بناء واستعمال الالمعرفة 

 .(Vermunt , 1998: 67) من أجل النجاح في عممو اتعده وتؤىمو مياري  

  :وتتمخص أىمية البحث الحالي
كونيا المرحمة األساسية في تحديد مستقبل الطالب  ،أىمية المرحمة الجامعية -0

وبالتالي أىمية البرامج التعميمية  ،التخصصي وتحديد نوع الوظيفة التي يمتينيا
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التعممية في ىذه المرحمة لما ليا من دور ميم في تحديد نوعية مخرجات  -
 .ىذه المرحمة

تعممية قائمة عمى وفق نظريات تربوية  -أىمية بناء واستعمال برامج تعميمية  -7
تعمل  ،لما تحويو من أنشطة وأمثمة توضيحية وأساليب تقويمية ونماذج تعميمية

لمعممية التعميمية وتساعده عمى معالجة المعمومات  اعمى جعل الطالب محورً 
تقدم نتائج مرغوب  ،التي يتعمميا بنفسو وبجيده الذاتي في بيئة صفية تعاونية

 التعميمي بالبرنامج تزويد كميات التربيةوتحقق أىداف منشودة ، وكذلك  ،بيا
 .فيرمونت البنائي أنموذجالتعممي القائم عمى وفق 

 :البحث ىدف -اثالثً 
فيرمونت في مادة عمم  أنموذجتعممي قائم عمى  -برنامج تعميمي  فاعمية

النفس المعرفي لطمبة الصف الثالث في كميات التربية والتعرف عمى فاعميتو في 
 .تحصيميم الدراسي

 :فرضية البحث -ارابعً 
المجموعة التجريبية التي ا بين متوسط درجات ال يوجد فرق دال إحصائي  

التعممي ومتوسط  -ُدرست مادة عمم النفس المعرفي عمى وفق البرنامج التعميمي 
رة من درجات المجموعة الضابطة التي ُدرست المادة نفسيا عمى وفق المفردات المقر 

 .)ىيئة العمداء( في التحصيل

  :حدود البحث -ا خامسً 
فيرمونت في مادة عمم  أنموذجالتعممي القائم عمى وفق  -عميمي البرنامج الت -0

 النفس المعرفي.
 .(7102 - 7102العام الدراسي ) -7
 .جامعة بغداد -طمبة الصف الثالث في قسم العموم التربوية والنفسية / كمية التربية  -0
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 :تحديد المصطمحات -اسادسً 
  الفاعميةEffectiveness: 

المتغير المستقل( القائم ) التعميمي -قدرة البرنامج التعممي :بأنيا اإجرائي  تعرفيا 
فيرمونت في رفع مستوى التحصيل وتنمية التفكير المنتج )المتغيرات التابعة(  أنموذجعمى 

عند طمبة الصف الثالث في كمية التربية / جامعة بغداد )المجموعة التجريبية( في مادة 
  .(7102 – 7102)عمم النفس المعرفي المقرر تدريسو لمعام 

  (التعممي -البرنامج )التعميمي Teaching – Learning Program: 
 يةتعممية متكاممة مكونة من ثمان -منظومة تعميمية  :بأنو اتعرفو إجرائي  

فيرمونت التابع لمنظرية البنائية لمادة  أنموذجتعميمية أعدتيا الباحثة عمى وفق فصول 
 ،ومحتوى تعميمي ،عمم النفس المعرفي تحتوي عمى )أىداف عامة وسموكية

وأساليب  ،وأدوات تعميمية ،وأنشطة صفية وال صفية ،واستراتيجيات تعميمية وتعممية
اليدف منيا رفع  ،تقويم( درستيا الباحثة لطمبة عينة البحث لفصل دراسي كامل

المستوى العممي والمعرفي لطمبة الصف الثالث من قسم العموم التربوية والنفسية في 
 .وزيادة تحصيميم الدراسي ،جامعة واسط -كمية التربية 

 فيرمونت  أنموذجVermuntModelin: عرفو كل من:  
تعممي قائم عمى النظرية البنائية مكون  -تعميمي  أنموذج :بأنو اتعرفو إجرائيً 

من استراتيجيات تنظيم ومعالجة المعمومات التي تعد بمثابة أنشطة تعميمية وتفكيرية 
يستعمميا طمبة المجموعة  (التعممي -)والتي تم في ضوئيا بناء البرنامج التعميمي 

كمية التربية/جامعة بغداد لتحقيق  ،التجريبية الصف الثالث قسم العموم التربوية والنفسية
 .وتساعدىم عمى زيادة تحصيميم ،أىداف مادة عمم النفس المعرفي

  التحصيلAchievement : عرفو كل من:  
كتسبو طمبة الصف الثالث في قسم او ما أالمحصمة النيائية  :بأنو اوتعرفو إجرائي  
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العموم التربوية والنفسية التابع لكمية التربية / جامعة بغداد من المعمومات النظرية والمعرفية 
ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب  ،المتعمقة بموضوعات مادة عمم النفس المعرفي

ض عمى وفق المستويات في االختبار التحصيمي البعدي الذي أعدتو الباحثة ليذا الغر 
 .تقويم( ،تركيب ،تحميل ،تطبيق ،فيم ،المعرفية الستة لتصنيف بموم )تذكر

  الفصل الثاني
 طار النظري ودراسات سابقةإلا

 :طار النظرياإل -المحور األول
 :فيرمونت أنموذج - وًل أ

 :فيرمونت نموذجأل  التطور التأريخي
 -المتعمم في العممية التعميمية في ظل التطور العممي والمعرفي انتقل دور 

يجابي والذي ُينظر إليو عمى أنو مصدر ية من السمبي غير المشارك إلى اإلالتعمم
لمتفاعل داخل البيئة التعميمية بما يمتمكو من معمومات وخبرات سابقة يقوم في ضوئيا 

ييم في التق اصرً وتعد المتعمم عن ،ببناء معمومات وخبرات جديدة تواكب ىذا التطور
ن إإذ  ،حدىما يكمل اآلخرأذ يعمالن بطريقة مترابطة إ ؛اا أو خارجي  سواء كان داخمي  

التقييم الخارجي يكون اليدف منو تصحيح المسار وتنمية التقييم الداخمي )الذاتي( 
 .(00-2 :7110 ،لممتعمم )األعسر وسميمان وأمينة

والتطوير في  فقد شيدت المناىج الدراسية العديد من عمميات التحسين
تعممية تعمل  -السنوات الماضية من الناحية الكيفية التي يتم بيا بناء برامج تعميمية 

عمى طريقة أو آلية تقديم  اسواء أكان ىذا التنظيم معتمدً  ،عمى تنظيم المعمومات
 .(060 :0220 ،أو من قبل المتعمم نفسو )الزيات ،المعمومات لممتعمم

( عام Jon Vermuntاليولندي جون فيرمونت )فقد وضع عالم النفس 
 ،ألساليب التعمم ومعالجة المعمومات اأنموذجفي جامعة أوتريخت اليولندية  0222

 ،قائم عمى النظرية البنائية الحديثة لمتعمم ،(وقد أطمق عمية )عمميات التعمم البنائية
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حول  (Flavell , 1979و التعميمي عمى آراء فالفيل )أنموذجفي بناء وتطوير  اومعتمدً 
 . (Vermunt , 1998: 43ما وراء المعرفة )

 Vanوقد حدد فيرمونت بعد قيامو بدراسة مشتركة مع فان ريجسويك )

Rijsiwk لمدراسة عن  اانظموا حديثً  ا( طالبً 70حيث قاما بمقابمة ) ،0222( في عام
بعد في الجامعة اليولندية المفتوحة أربعة مفاىيم لمتعمم ركزت عمى مشاركة الطمبة مع 

واستيعاب المعرفة من أجل النجاح في عمميم  ،وتحفيز المدرسين ليم ،زمالئيم
وبناء المعرفة وتحمل المسؤولية لمتعمم واكتساب المعرفة من اجل تطبيقيا  ،األكاديمي

استقبال المعرفة واستعماليا،  ،وىذه المفاىيم ىي )بناء المعرفة ،يةفي الحياة العمم
 .(والتعمم التعاوني ،تحفيز التعمم

 :فيرمونت أنموذجمكونات 
 :ويشمل عمى ما يأتي :التجييز - أوًل 
 :وتتم من خالل :(deep processingالمعالجة العميقة ) - أ

 ،الدراسة مع بعضيا : وذلك من خالل ربط أجزاء موضوعاتالعالقات والبنية* 
 .وبناء أجزاء المعارف ككل متكامل ،وكذلك بالمعارف السابقة

نقد التفسيرات واالستنتاجات الموجودة في المقرر ومقارنتيا  :المعالجة الناقدة* 
 .نظر الطالب ووضع استنتاجاتو الشخصية بوجية

 :وتتم من خالل :(Stepwise processingالمعالجة التدريجية ) - ب
 .التعمم واالسترجاع عن طريق حفظ الحقائق والمفاىيم وقوائم الصفات :التذكر* 
يذاكر التفاصيل  ،التجييز بطريقة الخطوة خطوة لموضوع الدراسة :التحميل* 

 .ويحمل المكونات النظرية
وتتم من خالل  :(Concrete processingالمعالجة العيانية )الواقعية() -ت

ويوجو انتباه الطالب اتجاه  ،استعمال المحتوى الدراسي خارج سياق الدراسة
 .ويربط موضوعات الدراسة بخبرتو الشخصية ،فائدتو العممية
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  :ويحدث من خالل ما يأتي :تنظيم التعمم -ا ثانيً 
 يطالتخطا من خالل )ظيم عمميات التعمم ونواتجو ذاتي  تن :التنظيم الذاتي -أ 

واالطالع عمى بعض األدبيات والكتب المرتبطة  ،(والمراقبة واالختبار والتقويم
 .بمحتوى الدراسة

: ويتم ىذا التنظيم عن طريق األسئمة التي يطرحيا المدرس التنظيم الخارجي -ب 
واختبار تقدم الطالب في التعمم عن طريق اإلجابة عمى  ،واألىداف واالختبارات

 األسئمة والميام.
 :ويشتمل عمى ما يأتي :النماذج العقمية لمتعمم -اثالثً 

تحفيز من طريق التشجيع عمى مقارنة النظريات المختمفة التي يقوم الطالب  -أ 
 .بدراستيا

 .خالل العمل مع الطمبة اآلخرين في الصف الدراسي :التعمم التعاوني -ب 
من خالل إيجاد أو البحث عن العالقات بين الموضوعات  :بناء المعارف -ت 

 .واالطالع عمى الكتب والدراسات ذات الصمة بالمحتوى التعميمي ،الدراسية
استعمال التعميمات الواضحة والدقيقة التي توجو الطالب نحو إعادة اإلنتاج  - ث

 .لالستفادة من المحتوى الدراسي في حياتو اليومية
كتسابيا بالتعمم والتعميم في تطبيقات خارج سياق ارف التي تم استعمال المعا - ج

 .الدراسة
 :يتمثل ىذا المكون في تعزيز الميول الشخصية والدوافع ومنيا :توجيات التعمم -ارابعً 

ن يذاكر وييتم بموضوعات الدراسة أحث الطالب عمى  :الميول الشخصية -أ 
 .نفسو لتعزيز

النجاح في االمتحان والحصول  :و المؤىل(أالشيادة )التوجو نحو الحصول عمى  -ب 
 .عمى الشيادة والحصول عمى مستويات مرتفعة في التحصيل الدراسي

 .الكتشاف مدى إتقانو اات: باختبار قدرات الطالب ذاتي  التوجو نحو اختبار الذ -ت 
تعد  ،: اختيار الموضوعات والدراسات الكتساب ميارات مينيةالتوجو ميني -ث 

 , Vermunt).جل العملأا من ا وميني  ن المدرس والطالب وتؤىميم مياري  م كاًل 

1998: 153-154) 
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 :التحصيل -اثانيً 
في النشاط العقمي الذي يقوم بو  الميمةيعد التحصيل الدراسي َأحد الجوانب 
ويرتبط مفيوم التحصيل بمفيوم التعمم  ،الطالب، والذي يظير فيو َأثر التفوق الدراسي

فيو يشير ِإلى كافة التغييرات  ،اواتساعً  التعمم َأكثر شمواًل  ن مفيومإا ِإال ا وثيقً ارتباطً 
في اأَلداء تحت ظروف الممارسة والتدريب في المدرسة. فيو يتمثل في اكتساب 
الميارات والمعمومات وطرق التفكير وتغير االتجاىات والقيم وتعديل َأساليب التكيف 

ا بالنواتج ويضم النواتج المرغوبة وغير المرغوبة، بينما التحصيل ىو َأكثر ارتباطً 
 .(75: 7110المرغوبة لمتعميم )الصالح،

ن يحصمو أيمكن  كات عمى مانو من َأىم المحأويصنف التحصيل عمى 
الطالب في المستقبل من عموم ومعارف في جميع المجاالت سواء التربوية، َأو 
العممية، َأو غيرىا من العموم األخرى، والتي ليا دور في تكوين شخصيتو التي يطل 

عمى المجتمع الذي يعيش فيو ويتعامل معو في ظل مجموعة من  عن طريق نوافذىا
 َأن مفيوم التحصيل 7100ويذكر الجاللي  ،سرية واالجتماعيةات األالقوانين والعالق

كاديمي الناتج عن داء الفعمي في المجال األالدراسي يتحدد عن طريق مستوى األ
جاباتو عمى مجموعة إرفي لمطالب ويستدل عميو عن طريق عممية النشاط العقمي المع

اختبارات تحصيمية نظرية، َأو عممية، َأو شفوية تقيد لو نياية العام الدراسي َأو في 
 ( 76: 7100)الجاللي،           .صورة اختبارات تحصيمية مقننة

 :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي
 -ا بما يأتي:ويمكن تمخيصي -العوامل التربوية:

ومحتوى المادة،  ،وتشمل مدى صعوبة المادة -:عوامل تتعمق بالمادة الدراسية -0
 .ومستوى تنظيميا، ومدى ارتباط المادة بحياة الطالب

وتشمل طرق التدريس التي يستخدميا ، واأَلنشطة  -عوامل تتعمق بالمدرس: -7
التي يقوم بيا، ووسائل التقويم التي يتبعيا ومراعاتو لمفروق الفردية بين 

  .الطالب وطريقة تعاممو معيم
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نات المدرسية من وتشمل ِإدارة المدرسة، واإِلمكا -عوامل تتعمق بالمدرسة: -0
 .فر الوسائل التعميمية والكتب وغيرىاحجم الفصول وتوا حيث

 -تي:وتمخص في اآل -العوامل الشخصية: - أ
وتضم صحة الطالب من الناحية العضوية  -العوامل الصحية والنفسية: -0

والنفسية، ومستوى قدراتو العقمية، والميول، واالتجاىات، واالستعدادات، والثقة 
 بالنفس، والدافعية لمتعمم.

وتضم مستوى التعميم لموالدين، نوع العالقات  -واالجتماعية:العوامل االسرية  -7
 )02-02: 0226)زيتون وكمال،.االسرية، والحالة االقتصادية لألسرة

 :دراسات سابقة -:المحور الثاني
 :دراسات تناولت البرامج التعميمية التعممية والتحصيل - أوًل 
 :(0223دراسة السعدي/ العراق ) .2

تعممي قائم عمى المدخل  -لى معرفة فاعمية برنامج تعميمي إىدفت الدراسة الحالية 
جتماع لدى طالبات الصف الرابع التدريجي لمتنمية المستدامة في تحصيل مادة عمم اال

 ،واستخدمت الدراسة المنيجين الوصفي والتجريبي ،وتنمية تفكيرىن الجانبي عدادياإل
( طالبة من طالبات الصف الرابع األدبي وتم تطبيق اختبار 20وتكونت عينة الدراسة من )

وأشارت النتائج الى وجود فرق دال  ،تحصيمي واختبار التفكير الجانبي كأدوات لمدراسة
ا بين متوسط درجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار التحصيمي لصالح إحصائي  

جود فرق داإلحصائيا بين متوسط درجات طالبات مجموعتي البحث وو  ،المجموعة التجريبية
 (.7102 ،في اختبار التفكير الجانبي لصالح المجموعة التجريبية )السعدي

 :فيرمونت أنموذجدراسات تناولت  -ا ثانيً 
 :(0223. الحسيني )2

ء ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى مطابقة بنية أساليب التعمم في ضو  
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اديين و دراسة الفروق بين الفائقين والع ،دراسة مكونات التعمم البنائيةفيرمونت و  أنموذج
واستخدمت الدراسة المنيج  ،نجاز األكاديمي في مصراإل والمتفوقين وذوي صعوبات

وطالبة بالصف األول  ا( طالبً 051وتكونت عينة الدراسة من ) ،التحميمي -الوصفي 
واختبار المصفوفات المتتابعة لرافن  ،يب التعمم لفيرمونتسالأوتم تطبيق استبيان  ،الثانوي

ا والعاديين ا بين الفائقين دراسي  حصائي  إأظيرت النتائج وجود فرق دال  ،كأدوات لمدراسة
مكانية تكامل العمميات البنائية لمتعمم نجاز األكاديمي و ا ذوي صعوبات اإلوالمتفوقين عقمي   ا 

 .(620 :7115 ،حسيني)الياق أساليب التعممفي إطار س
 :جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

التعممي  – االطالع عمى مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ لمبرنامج التعميمي -0
 .فيرمونت نموذجأل من طريق اإلطار النظري

تحديد الموضوعات الرئيسة لتسطير أساسيات اإلطار النظري لمدراسة  -7
 موضوع البحث الحالي وعمى وجو الخصوص متغيراتيا. 

باإلضافة إلى التعرف عمى  ،تحديد المنيجية المالئمة لدراسة البحث الحالي-0
 الكيفية التي من خالليا يتم اختيار العينة ووضع أىداف وفرضيات البحث. 

ادة من نتائج ما سبق دراستو من خالل تمك الدراسات في تفسير نتائج الدراسة اإلف-0
 تعرف الباحثة عمى كيفية وأىمية عرض النتائج و مناقشتيا و تفسيرىا.الحالية. 

 :* ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
مع الدليل التدريسي  التعممي –الدراسة الحالية اعتمدت بناء البرنامج التعميمي  -0

إضافة الذي تفتقر إليو الدراسات السابقة التي اعتمدت بناء برامج تعميمية ، 
ثرائية واألفكار الجديدة بة المرحمة الجامعية بالخبرات األالى ذلك زودت طم

أفادت في بناء وتطوير ا و الدراسات والتجارب المطبقة عالمي  واالستنتاجات و 
فيرمونت البنائي  أنموذجالقائم عمى مبادئ ومكونات  لتعممالتعميم عمى أساس ا

 .)عمميات التعمم البنائية( ليكون ىناك مدرس ذو مستوى عممي وثقافي جيد
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  الفصل الثالث
 منيجية البحث واجراءاتو

 :(التعممي)المنيج الوصفي لمبحث -مراحل بناء البرنامج التعميمي -وًل أ
التعممي عمى  -اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي لبناء برنامجيا التعميمي

 تي:وقد مرت اإلجراءات باآل ،فيرمونت في التحصيل أنموذجوفق 
 -المراحل األساسية لبناء البرنامج التعميمي -التعممي: -بناء البرنامج التعميمي-2

 التعممي:
تتضمن ىذه المرحمة مجموعة من  -* المرحمة الولى: )التحميل والتخطيط(:

 الخطوات الرئيسة والفرعية وىي كما يأتي:
 .فادة منياقة لدراستيا لغرض اإلاطمعت الباحثة عمى الدراسات الساب -0
 التعممي. -المخطط النظري لمبرنامج التعميمي -7
 التعممي. -مقدمة البرنامج التعميمي -0
 وتحديد التعممي. -التعميميمحتويات كل فصل من محتويات البرنامج  -0

 .ىداف العامة لمبرنامجاأل
 و العمداء(.أبناء محتوى البرنامج في ضوء مفردات )الييئة القطاعية  -6

 التعممي. -ىداف السموكية لمبرنامج التعميميصياغة األو 
 تحديد السموك المدخمي كما يأتي: -5

 -لتربوية والنفسية تحديد خصائص الطمبة في كميات التربية / قسم العموم ا-أ
 .الصف الثالث

وتحديدىا الحاجات  تحديد الحاجات والصعوبات من وجية نظر الطمبة.-ب
 والصعوبات من وجية نظر التدريسيين.

جياز العرض الداتا شو، والسبورة )اختيار المعينات التعميمية والتكنولوجية من  -2
 والمخططات(.الذكية، والبرامج التقدمية، والخرائط والمصورات 
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وكذلك تحديد  ،فيرمونت أنموذجنشطة التعميمية في ضوء تحديد التدريبات واأل -2
ساليب أوتحديد  .فيرمونت نموذجم والتعميم التابعة ألنماذج واستراتيجيات التعم

 .التقويم مثل الذاتي والمستمر والختامي
العامة والسموكية( والخطط التدريسية )ىداف دليل التدريسي ويتألف من: األ -2

 واألنشطة والمصادر واالختبارات. 
صدار حكم عمى مدى فاعمية إومنيا يتم  -المرحمة الثانية: )التقويم(:

التعممي في تحقيق ىدف البحث، وىي تحصيل مادة عمم نفس  -التعميمي البرنامج
م ذلك في ضوء نتائج ويت ،جامعة واسط -المعرفي لطمبة الصف الثالث كمية التربية

  .االختبار التحصيمي
 :التعممي –تطبيق البرنامج التعميمي  -ا ثانيً 
يعد اختيار التصميم التجريبي المناسب لبحث ما من الميام  :التصميم التجريبي - أوًل 

ختبار فرضيات بحثو والتحقق منيا لمتوصل اسة التي يقوم بيا الباحث من أجل الرئي
المتغيرين  ثيرألى تإإذ خضعت المجموعة التجريبية  ؛وصادقةإلى نتائج واضحة 

 .المستقل والتابع عمى خالف المجموعة الضابطة التي تعرضت لممتغير التابع فقط
: تحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة المرحمة الثالثة / مجتمع البحث وعينتو - اثانيً 

 .العراققسم العموم التربوية والنفسية في كميات التربية في 
قسم العموم  بطمبة المرحمة الثالثة : أما عينة البحث الحالي تمثمتعينة البحث -اثالثً 

ليكون  ،التربوية والنفسية في كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية / جامعة بغداد
وقد وقع االختيار عمييا من أجل تحقيق  ،إلجراء تجربة الدراسة الحالية اميدانً 

صفات النوعية والتي منيا إجراء التطبيق في ىذه الكمية يوفر جممة من الموا
وكانت  ،لمباحثة الوقت والجيد والكمفة االقتصادية كونيا من سكنة المحافظة

 .وطالبة ا( طالبً 72عداد لمجموعتي البحث متساوي وىو )األ
حرصت الباحثة قبل البدء بالتجربة عمى تثبيت  :البحث يتكافؤ مجموعت -ارابعً 

التكافؤ بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في بعض المتغيرات التي قد 
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 :تؤثر عمى نتائج البحث غير تأثير المتغير المستقل لذلك يجب ضبطيا وىي
 استعممت الباحثة اختبار القدرات العقمية العامة لـ :التكافؤ بمتغير الذكاء. 0

ن متوسط رتب أظيرت النتائج أذ إ ؛نمسون( المقنن لمبيئة العراقية -)ىنمون 
 ،(72، وعددىم )(200661ومجموع رتبيم ) ،(72616المجموعة التجريبية )

ومجموع رتبيم  ،(72626بينما كان متوسط رتب المجموعة الضابطة )
( 16760المحسوبة ) *ذ بمغت قيمة مان وتنيإ ؛(72وعددىم ) ،(227661)

لذا تظير النتائج  ،(06251وىي أقل من قيمة مان وتني الجدولية التي بمغت )
( ودرجة 1616من عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )

وىذا يدل عمى تكافؤ  ،( بين متوسط درجات المجموعتين60حرية )
 .المجموعتين في متغير الذكاء

ن متوسط رتب أذ اظيرت النتائج إ :عمومات السابقةالتكافؤ بمتغير الم .7
 ،(72، وعددىم )(222611ومجموع رتبيم ) ،(72602المجموعة التجريبية )

ومجموع رتبيم  ،(72627بينما كان متوسط رتب المجموعة الضابطة )
( 16100المحسوبة ) ذ بمغت قيمة مان وتنيإ ؛(72وعددىم ) ،(212611)

لذا تظير النتائج  ،(06251الجدولية التي بمغت )وىي أقل من قيمة مان وتني 
( ودرجة 1616من عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )

وىذا يدل عمى تكافؤ  ،( بين متوسط درجات المجموعتين60حرية )
 .المجموعتين في متغير المعمومات السابقة

والذي س الدافع المعرفي استعممت الباحثة مقيا:. التكافؤ بمتغير الدافع المعرفي0
عداد الدكتورة حوراء جاسم في جامعة بغداد / كمية إتبنتو الباحثة وىو من 

 ،(72600ن متوسط رتب المجموعة التجريبية )أظيرت النتائج أذ إ ؛التربية
بينما كان متوسط رتب المجموعة  ،(72، وعددىم )(270661ومجموع رتبيم )

اذ بمغت  ؛(72وعددىم ) ،(227661ومجموع رتبيم ) ،(72662الضابطة )
( وىي أقل من قيمة مان وتني الجدولية 16002قيمة مان وتني المحسوبة )
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لذا تظير النتائج من عدم وجود فرق ذي داللة  ،(06251التي بمغت )
( بين متوسط درجات 60( ودرجة حرية )1616إحصائية عند مستوى داللة )

 .مى تكافؤ المجموعتين في متغير الدافع المعرفيوىذا يدل ع ،المجموعتين
يعرف االختبار التحصيمي بأنو مجموعة  -:الختبار التحصيميداة البحث/أ - اخامسً 

كتساب اواليدف منيا قياس مدى  ،من اإلجراءات التي تتميز بالتنظيم والدقة
و محتوى تعميمي معين أعمومات والخبرات في مادة دراسية المتعممين لمم

ولغرض إعداد االختبار التحصيمي قامت الباحثة  ،(20 :7100 ،)اليعقوبي
 :باإلجراءات اآلتية

ن أفقرة من الفقرات االختبارية يجب  ةيأمن المعموم :عداد جدول المواصفاتإ .2
ن اليدف الواحد يقاس بفقرات اختبارية أممكن نو من الإا إال معينً  اتقيس ىدفً 

ن التدريسي عندما يعزم عمى إي أ ،مستوى كل ىدفمتعددة؛ إذ يعتمد ذلك عمى 
بناء اختبار تحصيمي سيجد فقرات اختبارية عديدة ومن غير المعقول إدراجيا 
جميعيا في االختبار؛ ألنَّ ذلك يتطمب وقت طويل لتطبيقو، يكون العالج ليذه 

الذي  ،اختيار عينة من مجموع الفقرات تمثل المجتمع الكمي لمفقرات في الحالة
سئمة ىو جدول المواصفات؛إذ إنَّو اختيار تمك العينة الممثمة من األيكفل لنا 

يضمن لنا توزيع الفقرات االختبارية عمى وفق األىمية النسبية لكل فقرة ، زيادة 
  .(50 :7112عمى أنَّيا من ضروريات صدق المحتوى )العزاوي،
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 )جدول المواصفات( الختبار التحصيميىمية النسبية لممحتوى وعدد فقرات األ (0جدول )
مجموع  الفصول

 األىداف
األىمية 
 النسبية

 معرفة
83% 

 فيم
03% 

 تطبيق
23% 

 تحميل
22% 

 تركيب
3% 

 تقويم
3% 

عدد 
 األسئمة

مقدمة عمم  :الفصل األول
 النفس المعرفي

30 23% 0 2 2 2 2 - 3 

:األسس الثاني الفصل
 البيولوجية لممعرفة

30 23% 0 2 2 2 2 - 3 

: النتباه الفصل الثالث
 دراك الحسيواإل

33 23% 0 0 2 2 2 - 3 

: التذكر الفصل الرابع
 والنسيان

30 23% 0 0 2 2 2 2 3 

 3 - - 2 2 2 0 %20 83 : التفكيرالفصل الخامس
:حل السادس لفصلا

 المشكالت
82 22% 2 2 2 - - - 8 

 8 - - - 2 2 2 %3 03 :المغةالفصل السابع
 0 - - - - 2 2 %3 00 :أساليب التعممالثامنالفصل 

 32 2 3 3 3 22 28 %222 033 المجموع

االختبار الصادق يقصد بو االختبار الذي يقيس ما وضع من أجل  -:صدق الختبار -7
 -وتم استخراج األنواع اآلتية لصدق االختبار: (701 :7101 ،قياسو )العبسي

 :* الصدق الظاىري
صدق االختبار الظاىري ُعرضت فقراتو عمى عدد من من أجل التحقق من 

وشموليتيا  اتبارية لمتأكد من صالحيتيا عممي  الخبراء والمحكمين، مع الخارطة االخ
%( 21لموضوعات مادة عمم النفس المعرفي ، وقد اتخذت الباحثة نسبة االتفاق )

 اغة بعض الفقراتلقبول كل فقرة من فقرات االختبار، وقد تم إعادة صي افأكثر معيارً 
 جميع الفقرات وصالحيتيا. إذ اتفق عمى مالئمة ؛في ضوء آراء الخبراء والمحكمين

عيد عمى أذا ما إن يعطي نفس النتائج أويقصد بثبات االختبار  -:ثبات الختبار. 8
ات وتم حساب ثب.(020 :7100 ،نفسيم تحت نفس الظروف )الجابريأ األفراد

( وىو معامل 1620لثبات )إذ بمغت قيمة معامل ا ؛كرونباخاالختبار بطريقة الفا 
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( فما فوق 1652ذ تعد االختبارات جيدة حينما يبمغ معامل ثباتيا)إ ؛ثبات جيد
  .(701 :7110)النبيان،

 اإلجابة لمتعرف عمى الوقت الذي تستغرقو :. التطبيق االستطالعي لالختبار التحصيمي0
وكذلك  ،اإلجابةومدى وضوح فقراتو وتعميمات  ،عن فقرات االختبار التحصيمي

ن قوة صعوبة الفقرات قد أو  ،لمتعرف عمى معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار
 .(1622 - 1602( وقوة تمييزىا قد تراوحت بين )1652 - 1،50تراوحت بين )

 ل الرابع الفص
 عرض النتائج وتفسيرىا 

 :عرض النتائج -أ 

 -:تفسير النتيجة المتعمقة بالختبار التحصيمي 
ا حصائي  إنو ليس ىناك فرق دال أر الفرضية الصفرية التي تنص عمى الختبا

بين متوسط درجات تحصيل طمبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة عمم النفس 
 ،فيرمونت أنموذجالتعممي المبني عمى وفق  -المعرفي باستعمال البرنامج التعميمي

ومتوسط درجات تحصيل طمبة المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا بحسب 
المفردات الييئة القطاعية )العمداء( من دون استعمال البرنامج في االختبار 

ا تبين أن الوسط الحسابي لمضابطة حصائي  إمي البعدي ،وبعد معالجة النتائج التحصي
( ومجموع الرتب 02621( ومتوسط الرتب )26720( واالنحراف المعياري )766250)
( واالنحراف المعياري 016512( بينما كان الوسط الحسابي لمتجريبية )022661)
( في حين كانت قيمة 0122661( ومجموع الرتب)02671( ومتوسط الرتب )26226)

مما يدل عمى وجود (،06251( والجدولية الزائية )06200مان وتنيالزائية المحسوبة )
درجات المجموعة التجريبية في  فرق بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ومتوسط

 .ختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبيةاال
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 الدللة العممية(-التعممي )حجم األثر  -* فاعمية البرنامج التعميمي 
حجم األثر ُيعّبر عن قوة تأثير المتغير المستقل )البرنامج التعميمي( في 

( كمقياس Cohen( لكوىين )dستعممت قيمة )اوقد  ،المتغيرات التابعة )التحصيل(
لتحديد حجم األثر في حالة البحث عن الفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين ، 

فُحسب الفرق  ،( لكوىين التي تعكس حجم األثر )الداللة العممية(dوباستخراج قيمة )
ختبار التحصيمي في اال التجريبيةابطة والمجموعة بين متوسطي المجموعة الض

( في التحصيل وبمقارنة القيم 26226نحراف المعياري )( واال00650فبمغ ) ،البعدي
مع المعيار المحدد آنفا، يظير إن حجم األثر كبير، وىذا يبين فاعمية البرنامج 

 .0650ذ بمغ إ ؛التعممي بشكل كبير ومرتفع في التحصيل -التعميمي 
 :تفسير النتائج -اثانيً 

 * أظيرت نتائج البحث المتعمقة بالتحصيل تفوق طمبة المجموعة التجريبية الذين
التعممي القائم  -عميمي ستعمال البرنامج التادرسوا مادة عمم النفس المعرفي ب

فيرمونت عمى طمبة المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة  أنموذجعمى وفق 
ذ رفضت إ ؛نفسيا عمى وفق المفردات المقررة من ىيئة العمداء في التحصيل

وتفسر الباحثة ىذا التفوق إلى عدة أسباب وعوامل كما  ،الفرضية الصفرية
 :وكما يأتي ،أثبتتيا نتائج ىذا البحث

فيرمونت وتقديمو عمى شكل  أنموذجالتعميمي عمى وفق  -مج التعميمي تم بناء البرنا* 
فصول تعميمية قائمة بحد ذاتيا في تقديم الخبرات والمعمومات بطريقة دقيقة 

وتكوين عالقات  ،ومترابطة تربط المعارف السابقة المكتسبة مع المعارف الجديدة
وىذا كمو  ،خرىت األوغيره من الموضوعا ،ترابطية بين أجزاء الموضوع الواحد

 استرجاعيم لممعمومات بيسر.لة و سيل عمى طمبة استقبال المادة العممية بسيو 
صرية والتكنولوجية( كان ليا دور ن استعمال الوسائل التعميمية )المعينات البإ* 

يا، وقدرة الطمبة في التعامل مع في شرح المادة التعميمية وتوضيح كبير
كبر قدر ممكن من الحواس في أجعل عممية التعميم والتعمم توظف و  ،ىميتياأ

 .جراء التطبيقات العممية الخاصة بياا  ومات واستذكار المادة و استقبال المعم
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 :الستنتاجات -اثالثً 
التعممي الذي  -عتمد في بناء البرنامج التعميميافيرمونت الذي  أنموذجدور  -0

عمى وفق متطمبات التطور والحداثة،  ساعد عمى ظيور البرنامج بنحو مناسب
لمواصفات التعميم  اوىذا ما توصمت إليو األدبيات والدراسات السابقة وفقً 

 .باإلضافة إلى أثره في التحصيل ،الجامعي
ىداف السموكية لكل موضوع التي تشمل خط السير لعمل الباحثة وضوح األ -7

لث في قسم العموم في تدريس مادة عمم النفس المعرفي لطمبة الصف الثا
 .بغدادالتربوية والنفسية في جامعة 

احتواء البرنامج عمى المخططات والرسوم واألشكال واأللون وعرضو بطريقة  -7
  .واضحة ومشوقة

 : التوصيات -ارابعً 
التعممي من قبل كميات التربية في كافة الجامعات  -اعتماد البرنامج التعميمي  -0

عمم النفس المعرفي لدى طمبة الصف الثالث ككتاب مساعد في تدريس مادة 
 .في قسم العموم التربوية والنفسية

ضرورة حث التدريسيين في كميات التربية لمعموم اإلنسانية عمى تحويل بؤرة  -7
االىتمام من التركيز في كم المادة المتعممة إلى التركيز في نوع الخبرة التعميمية 

  .والتركيز عمى عمميات التعمم البنائية عند فيرمونت ،التي يقوم بيا المتعمم
 : المقترحات -اخامسً 
تعممي لمادة عمم النفس  -إجراء دراسة مماثمة حول فاعمية تصميم تعميمي -0

 .الشخصية أو عمم النفس االجتماعي
لتقويم المقررات النفسية والتربوية أو مقرر عمم النفس المعرفي  أنموذجبناء  -7

 .الجامعات العراقية عمى وفق المعايير العالميةفي 
فيرمونت في مراحل دراسية أخرى  أنموذجبناء برامج مقترحة قائمة عمى وفق  -0

 .وفي جميع المواد
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 والمراجعالمصادر 
 1ردناأل–، دار المسيرة ، عمان 2وي ، طعمم النفس الترب :(7112) ،بو جادو، صالح محمدأ* 

مشروع تنمية أساليب لتفكير لدى الطمبة في مرحمة  ،البنائية :(7110) ،صفاء يوسف ،* األعسر
متحانات ثقافة والعموم )المركز القومي لالالمنظمة العربية لمتربية وال ،التعميم قبل الجامعي

 .مصر -القاىرة  ،والتقويم التربوي(
الكتاب دار  تطبيقات عمم النفس مينة وتربية، :(7100) ،سعود بن مبارك * البادري،

 مارات.الجامعي،العين،اإل
 ،دار الكتب والوثائق ،مناىج البحث في التربية وعمم النفس :(7100) ،كاظم كريم رضا ،* الجابري
 .العراق -بغداد 

 .دار الثقافة، عمان،األردن ،اعداد وتأىيل المعمم :(7100* الجاللي، لمعان مصطفى)
 .األردن ،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،األسئمة التعميمية والتقييم المدرسي :7116 ،أفنان نظير ،* دروزة

(: الموسوعة 7100) ،* زاير،سعدعمي،وسماء تركي داخل، وعمار جبار عيسى، ومنير راشد فيصل
 .مكتبة نور الحسن، بغداد ،الجزء األول ،التعميمية المعاصرة

متكوين العقمي وتجييز المعمومات، سمسمة (: األسس المعرفية ل0220) ،*الزيات، فتحي مصطفى
 .ردناأل -عمان  ،عمم النفس المعرفي

فاعمية برنامج مقترح في اكتساب طمبة الصف العاشر األساسي  :(7112)،ماىر مفمح ،* الزيادات
 ،لممفاىيم الديمقراطية في مبحث التربية الوطنية والمدنية في األردن، قسم المناىج والتدريس
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