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 الخالصة:

تعممي وفؽ انماط ىيرماف  –بحث إلى معرفة" فاعمية تصميـ تعميمي ىػػدؼ ال
تنمية الكفاية المعرفية المدركة لدى طالبات الصؼ الخامس األدبي في مادة  في

وقد اعتمدت الباحثة عمى تصميـ تجريبي ذي الضبط الجزئي )مجموعة  الجغرافية ".
( 38ينة البحث مف )تجريبية ومجموعة ضابطة( ذات االختبار البعدي. تألفت ع

( 08بواقع ) ،عدادية عائشة لمبناتإدبي في طالبة مف طالبات الصؼ الخامس اإل
وتطمب البحث بناء  .( طالبة لممجموعة الضابطة08طالبة لممجموعة التجريبية و)

 ،ومقياس لمكفاية المعرفية المدركة نماط ىيرماف،أعمى وفؽ  اتعمميً  -اتعميميً  اتصميمً 
وحساب خصائصو السيكومترية. وبعد تطبيؽ التجربة  ووثباتدقو تـ التحقؽ مف ص

ـ عوممت النتائج باستعماؿ االختبار التائي 7803 -7802لسنة دراسية كاممة 
الى وجود فروؽ في الباحثة  توصمت(. وفي ضوء النتائج T-testلعينتيف مستقمتيف )

لمجموعة التجريبية متوسط درجات مقياس الكفاية المعرفية المدركة لصالح طالبات ا
التعممي المعد  -درسف مادة الجغرافية الطبيعية باستخداـ التصميـ التعميمي  آلئيال

درسف المادة ذاتيا  الآلئينماط ىيرماف عمى طالبات المجموعة الضابطة أعمى وفؽ 
 .بطريقة التدريس التقميدية
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Abstract: 

    The research aims to know The Effectiveness of Educational 

- Learning Design Based on Herrmann Patterns in Development 

perceived cognitive competence of the Students of Fifth Art Class in 

The subject of Geography". the researcher based on an experimental 

design of partial control (experimental group and control group) of 

dimensional test. The search sample consists of (80) students of the 

fifth art class of Aisha Secondary School for Girls, by (40) students 

for the experimental group and (40) students for the control group. 

The research required building an educational – learning design 

according to Hermann patterns, and acquired perceived cognitive 

competence measure that is prepared according to Pandora theory. the 

veracity of the tests and their stability and calculation of their 

psychometric properties have been verified. The researcher has 

applied the experience for a whole academic year 2017 – 2018, then 

the results has been processed by using the T-test for two independent 

samples and the results have outlined by The existence of differences 

in the average score of the acquired knowledge adequacy measure for 

the benefit of experimental group students who studied natural 

geography using the educational-learning design based on Hermann 

patterns on girls students of the control group who studied the same 

subject in the traditional teaching method. 
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 الفصؿ األوؿ

 مشكمة البحث: 

جديػدة مػف التفضيالت فػي ا أنماطً حوؿ الدماغ كتشافات االالدراسات و أفرزت 
سرع، لذلؾ أفضؿ و أالسمػوؾ والتفكيػر والتعمـ، أدت إلى تغييرات مذىمة لجعؿ عممية التعمـ 

ا يتيح ىداؼ ووسائؿ بؿ وحتى محتوى العممية التربوية، بمأدعت الحاجة إلعادة النظر في 
ندما ال يتوافؽ نمط فع (.7: 7802)مبارؾ،   .لمطالب اكتساب المعرفة القائمة عمى الدماغ

ف تحصيؿ الطمبة بالشؾ إالتعمـ عند الطالب ونمط التعميـ المستعمؿ في الفصؿ الدراسي، ف
مؿ أو الفشؿ، ومف ثـ يتدرج في سينخفض بنحو ممموس، وقد ُيشعر ذلؾ الطالب بخيبة األ

و فييا لما درس أو متذكر تعد عف مادة الجغرافية غير مباليالتعميمية وىو يكره أو يبالمراحؿ 
يصؿ تأثير ذلؾ عمى كفايتو المعرفية المدركة في مادة الجغرافية مف مفاىيـ أو ظواىر، ف

نجازه األكاديمي اذا ما تخرج مف أحد كميات المجموعة التربوية، إؿ مستقبال مف موالتي ستق
رات نسب النجاح قد ال تعطي صورة واضحة عف كفاية الطالب المعرفية. ف مؤشا  خاصة و 

لمساعدة المتعمميف في اإلرتقاء  الى وجود حاجة ماسة إليجاد سبؿ األمر الذي يؤشر
وذلؾ مف خالؿ إعادة النظر بدورىـ في  ،بمستوى كفايتيـ المعرفية في مادة الجغرافية
المعمومات وتذكرىا. وستحاوؿ الباحثة معالجة العممية التعميمية وعدـ أقتصاره عمى حفظ 

تنمية الكفاية المعرفية ذلؾ بأستخداـ تصميـ تعميمي ػػ تعممي حسب أنماط ىيرماف لغرض 
 .طالبات الصؼ الخامس األدبي في مادة الجغرافيةللدى  المدركة

 أىمية البحث:

ا، وىي ثرىأالكفاية المعرفية المدركة مف المؤثرات في عممية التعمـ وبقاء 
 اعامؿ ميـ لمتنبؤ بانجاز الميارات أكثر مف االنجاز العقمي نفسو، كما تؤثر سمبً 

يجابً  عمى التحصيؿ الدراسي العتمادىا عمى المعرفة المسئولة عف إصدار األحكاـ  اوا 
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ف الصورة التي يكونيا الفرد عف إمكانياتو العقمية أو .(Bandura ,1997:46الذاتية )
ت عبر المواقؼ الحياتية والخبرات السابقة، تزود المتعمـ بتصور والمعرفية التي تطور 

معينة،  وخبرات لمواقؼ تعرضو عند يواجيو الذي الفشؿ أو يحدد فيو توقعاتو لمنجاح
 Perceived Cognitiveالمدركة ) الكفاية المعرفية مفيـو فإف وبالتالي

Competence) ناجحة،  السابقة اتالخبر  كانت فإذا النجاح نحو الدوافع عمؿ يعمؿ
 كفاءتو مفيـو تطوير في الفرد محبطة، ويعتمد السابقة الخبرات إذا كانت الفشؿ ونحو

مكانيات  ما لديو بيف يجرييا المقارنات التي عمى المدركة المعرفية مف قدرات وا 
 (01: 7880إمكانيات زمالئو واستعداداتيـ. )الزيات،  وبيف واستعدادات
تتطور عف طريؽ اكتساب المعمومات والميارات التي ممتعمـ لف الكفاية المعرفية إ

 تترتبط بالبيئة التعميمية، ومف خالؿ المياـ واألنشطة التي تتحدى قدرة الطمبة وليس
األنشطة السيمة التي ال تؤدي إلى زيادة الميارات واالستيعاب. فاذا ما تـ التدريس بطرائؽ 

مميف العقمية والنفسية والمعرفية، فانو سيكوف وأساليب مختمفة تيتـ وتستوعب خصائص المتع
اساسا لبناء وتطوير إدراؾ المتعمـ لكفايتو المعرفية المدركة وقدرتو عمى تنفيذ أنشطة متنوعة 

لذلؾ البد اف ترتقي  .(Diehl & Prout, 2002:262) ذات محتوى معرفي معموماتي.
يا وببرامجيا التي تساىـ في تنمية المؤسسات التعميمية )خاصة الثانوية واإلعدادية( بمناىج

لذلؾ ارتئت الباحثة التجريب لمتعرؼ عمى "فاعمية تصميـ تعميمي ػػ  فرادىا.الكفاية المعرفية أل
نماط ىيرماف في تنمية الكفاية المعرفية المدركة لدى طالبات الصؼ أتعممي عمى وفؽ 

 ."الخامس األدبي في مادة الجغرافية

 تو:يضىدؼ البحث وفر 

نماط أتصميـ تعميمّي ػػػ تعممي عمى وفؽ عداد إمي البحث الحالي إلى ير   
ة في تنمية الكفاية المعرفية المدركة لدى طالبات الصؼ توتعرؼ فاعميىيرماف 

الخامس األدبي في مادة الجغرافية. ولغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث صاغت الباحثة 
 الفرضية الصفرية اآلتية:
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بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  اداؿ إحصائيً وجد فرؽ ي"ال 
التي تدرس مادة الجغرافية الطبيعية باستعماؿ التصميـ التعميمّي ػػ التعممي عمى وفؽ 

نماط ىيرماف ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس المادة أ
 الفرضيات اآلتية:  بالطريقة التقميدية عمى مقياس الكفاية المعرفية المدركة".وتتفرع منيا

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي  اال يوجد فرؽ داؿ إحصائيً " -أ
تدرس مادة الجغرافية الطبيعية باستعماؿ التصميـ التعميمّي ػػ التعممي عمى وفؽ 

نماط ىيرماف ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس المادة أ
 عمى مكوف )الثقة بالقدرة عمى التمكف المعرفي( ".بالطريقة التقميدية 

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي  اال يوجد فرؽ داؿ إحصائيً  "-ب
تدرس مادة الجغرافية الطبيعية باستعماؿ التصميـ التعميمّي ػػ التعممي عمى وفؽ 

س المادة نماط ىيرماف ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدر أ
مؿ مع المعمومات والمياـ بالطريقة التقميدية عمى مكوف)المرونة في التعا

 ".الصعبة(

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي  اال يوجد فرؽ داؿ إحصائيً  "-ج
تدرس مادة الجغرافية الطبيعية باستعماؿ التصميـ التعميمّي ػػ التعممي عمى وفؽ 

ط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نماط ىيرماف ومتوسأ
 بالطريقة التقميدية عمى مكوف )تعميـ المعرفة( ".

 حدود البحث:

عدادية الحكومية لصؼ الخامس األدبي في المدارس اإلالحدود المكانية: طالبات ا -0
 التابعة لتربية في محافظة بغداد.النيارية 

 -7802األوؿ والثاني لمعاـ الدراسي ) اسيافالحدود الزمنية: الفصالف الدر  -7
 ( ـ.7803
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جميع الفصوؿ الستة لكتاب الجغرافية الطبيعية لمصؼ الحدود الموضوعية:  -3
قرر مف وزارة التربية العراقية، تاليؼ  في طبعتو المنقحة مالخامس األدبي، ال

 ( ـ.7803 -7802والمعتمد تدريسة لمعاـ الدراسي )

 مصطمحات البحث:

 :Efficiencyالفاعميػة  -أوًل 

. "ىدافوأ"مدى تطابؽ مخرجات النظاـ مع : بأنيا (9110عرفيا زيتوف )
 (02: 7880)زيتوف،

قدرة ونجاح التصميـ التعميمي وفؽ أنماط  " بأنيا اوتعرفيا الباحثة إجرائيً 
طالبات الصؼ الخامس األدبي في ل تنمية الكفاية المعرفية المدركةىيرماف في 

 غرافية ".مادة الج
 :Instruction designالتصميـ التعميمي  -اثانيً 

جراءات الزمة لتنظيـ إعممية منطقية تتناوؿ ": بأنو (9111عرفيا الحيمة )
دراكية لممتعمـ". ذه وتقويمو بما يتفؽ والخصائص اإلالتعمـ وتطويره وتنفي

 (  38: 7883)الحيمة، 
التعممية  -وتخطيط لمعممية التعميمية "عممية تنظيـ  نوأب اوتعرفو الباحثة اجرائي  

بمراحؿ متتابعة ومترابطة عند تدريس مادة الجغرافية لطالبات الصؼ الخامس 
 األدبي وحسب أنماط تعمميف".

 :نماط ىيرمافأ -اثالثً 
لى األعتماد عمى أحد أرباع الدماغ إ"ميؿ الفرد  :بأنيا Heermann (2002) عرفيا

بعدد الدرجات التي يحققيا عمى كؿ ربع )جزء( مف  اكثر مف األرباع األخرى مقاسً أ
    ((Heermann,2002:34 رة الدماغية".طالدماغ عمى مقياس ىيرماف لمسي
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"األنماط التي استندت عمييا الباحثة في بناء بأنيا  اوتعرفيا الباحثة إجرائي  
التصميـ التعميمي الذي يتناسب مع  خصائص طالبات الصؼ الخامس األدبي 

البحث(. والمتناغـ مع الشروط الالزمة لراحة المتعمـ وما يساعده  وعةمجم)
 سرع".ألمتعمـ بصورة 

 :Developmentالتنمية   -ارابعً 

داء المػػػتعمـ أ" االرتقػػػاء بمسػػػتوى  :بأنيػػػا (9111عرفيػػػا الياشػػػمي والػػػدليمي )
ي . )الياشم"كسابو بالميارات الالزمةإبتوفير الفرص المناسبة لو التي مف شأنيا 

 (72: 7883والدليمي، 
 ية المعرفية المدركة لطالبػات مجموعػة"تطور الكفانيا:أاجرائيا بالباحثة وتعرفيا 

عمػى  ادبي اعتمػادً جغرافية الطبيعية لمصؼ الخامس األالبحث عند دراسة مادة ال
بػػػدرجات  انمػػػاط ىيرمػػػاف مقاًسػػػأالتعممػػػي المعػػػد عمػػػى وفػػػؽ  –التصػػػميـ التعميمػػػي 
 ية المعرفية المدركة البعدي".اختبار مقياس الكفا

 :Perceived Cognitive competence الكفاية المعرفية المدركة -اخامسً 

الفرد عمى أداء السموؾ الذي يحقؽ نتائج  قدرة " :بأنيا Bandura(1988)عرفيا 
صدار التوقعات  مرغوبة في موقؼ معيف متحكما في األحداث المؤثرة في حياتو وا 

اء المياـ واألنشطة التي يقـو بيا والتنبؤ بمدى الجيد والمثابرة الذاتية عف كيفية أد
 (Bandura ,1997: 486)  المطموبة لتحقيؽ ذلؾ العمؿ او النشاط".

كمية التي يحصؿ عمييا طالبات الدرجة ال "بأنيا:  اوتعرفيا الباحثة إجرائيً 
كة الذي البحث عند إجابتيف عمى فقرات مقياس الكفاية المعرفية المدر  مجموعة

 أعدتو الباحثة ليذا الغرض".
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 الفصؿ الثاني

سابقةالدراسات النظري و الطار إلا  

 :نظرية نيد ىيرماف - وؿالمحور األ 
عالـ فيزيائي وفناف ورساـ وموسيقي أمريكي ولد عاـ ( Hermannىيرماف )  

( ـ، وعمؿ في شركة جنراؿ الكتيريؾ سنوات عديدة، وقاد الجانب التطوري 0477)
( ـ 0421. بدأت اإلرىاصات األولى لنظريتة عاـ )( ـ0444يا وتوفي في عاـ )في

عندما بدأ  يفكر كيؼ  يمكف فيـ السموؾ  البشري والتأثير عميو واستثمار بحوث 
وتطوير وسائؿ لتحديد ما اذا كاف مف  ،الدماغ المتاحة وتوظيفيا لخدمة التنمية البشرية
يالت مف أنماط التفكير يمكف تحديدىا المحتمؿ اف يكوف  لمختمؼ الناس تفض

 (www.eduteet.ofees.net) وقياسيا.
ـ،  (0423وأبدع نظريتو في عاـ )وقد نجح ىيرماف  فيما ىدؼ إليو 

( HBDIالى ما يسمى النموذج الرمزي الرباعي لمدماغ ويرمز لو ) ومتوصاًل 
 (.24:  7800(. )كاظـ، Hermann Brain Dominance Instrumentمختصر)

ومف خالؿ الدمج بيف نظرية )بوؿ ماكميف( ونظرية )روجر سبيري(. قسـ ىيرماف 
يسر. واف كؿ منطقة تمثؿ أيمف و أيسر وسفمي أيمف و أقساـ عموي أربعة أالدماغ الى 

ساسية لمتعمـ والتفكير تميز كؿ منطقة عف أوسمات  او لونً  انمط لمتعمـ محددا رمزً 
ف لكؿ لوف مف األلواف إذ إ، امشيورً  او كاف رسامً غيرىا، واستخدـ ىيرماف األلواف ألن

 كاآلتي:و  األربعة دالالت خاصة بو
: ويمثؿ الجزء األيسر العموي مف الدماغ المموف بالموف A الموضوعي نمط التعمـ -0

والمتعمـ وفقا ليذا  يدؿ عمى الحكمة والعمـ ليدؿ عمى العقمية التحميمية المنطقية.) األزرؽ
عف طريؽ الحصوؿ عمى الحقائؽ باألرقاـ واستخداـ التحميؿ مـ النمط يفضؿ التع

الى . يستجيب بشكؿ جيدوتشكيؿ النظريات و التفكير النقدي والمنطؽ ودراسة الحاالت و 
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المحتوى  ، التفصيالت،قشات، الكتب المدرسية والقراءات،المحاضرات االعتيادية، المنا
 (Herrmann,2002: (13 عميو ويطمؽالمحددة. البيئة(، والتعاريؼ )مف الواقعي

 المموف بالموف : ويمثؿ الجزء األيسر السفمي مف الدماغاإلجرائي Bنمط التعمـ  -7
فيو الموف السائد عمى اليابسة لذلؾ أطمؽ القيادة واإلدارة لؤلوضاع، األخضر)

نو أويمتاز المتعمـ الذي يسود لديو ىذا الجزء بعميو العقمية التنفيذية التنظيمية( 
ماف عندما تكوف وىو يشعر بالرضا واأل ،ؿ الطرائؽ االعتيادية في التفكيريفض

العمؿ ويكره المخاطرة والمغامرات  تبة ومنظمة مع استقرار وثبات بيئةمر  الحقائؽ
والمتعمـ في ىذا النمط يفضؿ التعمـ  نجاز الميمات المقيدة بالوقت. إويميؿ إلى 

بخطوة، ووضع جداوؿ زمنية لتحديد  بتنظيـ المحتويات واتباع التعميمات خطوة
 . تاريخ بدء أو انتياء ميمة محددة

 السفمي مف الدماغ المموف بالموف : ويمثؿ الجزء األيمفC المشاعري نمط التعمـ -1
يدؿ عمى العقمية اإلنسانية و األحمر)ويرتبط ىذا الموف بالنار والحرارة والدؼء 

القصص، الموسيقى،  التعمـ عف طريؽ يفضؿ ليذا النمط اوالمتعمـ وفقً  العاطفية(،
 شياء الحسية، التعمـ التعاوني، المناقشةمناقشة حاالت محورىا األنساف، اإل

ويستمتع  أوىو ماىر في التمويف والرسـ، يقر  ، التجريبرالجمعية، لعب األدوا
. ابالقراءة  لديو ميارة التحدث كما ويحب التعبير عف مشاعره وآرائو دائمً 

 .و التفاعميأو األجتماعي ألعاطفي النمط ا ايضً أىيرماف عميو  ويصطمح عميو
: ويمثؿ الجزء األيمف العموي مف الدماغ  المموف بالموف  Dبداعي نمط التعمـ اإل -1

)األلواف الدافئة وكونو مرتبطا بالشمس وانتشار أشعتيا فيو يمتازبالرؤية األصفر 
.  والمتعمـ وف عمى العقمية اإلبداعية(الواسعة لمتفكير واإلبداع، وبذلؾ يدؿ ىذا الم

عصؼ النشطة تعمـ بالرسوـ التوضيحية والصور،أليذا النمط يفضؿ ال اوفقً 
 ,Herrmannذىني، خرائط العقؿ، الرسوـ البيانية البصرية، تبادؿ األفكار.ال

2002: 25)) 
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:الكفاية المعرفية المدركة - يالمحور الثان  

دراؾ الكفاية بأنواعيا المختمفة إف إ، فاحوريً م ايعد مصطمح الكفاية مصطمحً    
اذ يميؿ األفراد الواثقوف مف قدراتيـ أي أصحاب  ،نجاز  والتوافؽ الشخصييعزز اإل

نيا تحديات  يمكف أالكفاية المدركة العالية  إلى اختيار مياـ صعبو يدركونيا عمى 
ىا، ومثؿ ىؤالء احتوائيا والسيطرة عمييا وليست مصاعب أو مشكالت ال يمكف تجاوز 

بأدائيا مع الحفاظ عمى  اتشكؿ تحديات ويظيروف التزامً  ااألفراد يتخذوف ألنفسيـ أىدافً 
(. فاإلدراؾ الجيد Bandura,1997:20استمرار جيودىـ ومثابرتيـ لتجاوز اإلخفاؽ.)

لمكفاية يتيح لمفرد حسف استخداـ انتباىو وجيده وتوزيعيا عمى متطمبات الميمة لتحقيؽ 
نجاز بشكؿ أفضؿ ومثابرة لمدة از، كما يتميز ىؤالء بالحيوية واالجتياد ومحاولة اإلنجاإل

ما يتوقعوف النجاح  ابً لكبر عمى األحداث في البيئة، و غاأأطوؿ في الميمة ولدييـ سيطرة 
)صالح، مما يزيد مف مستوى دافعيتيـ لتحقيؽ أفضؿ أداء لبموغ مديات جيدة وفاعمو. 

دركوف كفايتيـ بشكؿ متدني فأنيـ يتجنبوف المياـ الصعبة أما مف ي.(033: 7883
 اضعيفً  اف طموحاتيـ ضعيفة ويظيروف التزامً أويعدوىا ميددات  شخصية ليـ كما 

باألىداؼ ويميموف إلى اليرب عند مواجية مياـ صعبو. كما أنيـ يفتقدوف إلى المثابرة 
ف في استعادة بطيئيعف كونيـ  ويستسمموف بسرعة عند مواجيتيـ المصاعب فضاًل 

اإلحساس بالكفاية بعد تعرضيـ لمفشؿ إذ  يربطوف النقص في أدائيـ بضعؼ استعدادىـ 
 .(Bandura ,1997: 23الذي ال يمكف اكتسابو مف وجية نظرىـ.)

 :تنمية الكفاية المعرفية المدركة

اية المعرفية المدركة المدرسة المصدر األىـ  لتيذيب وتطوير وتنمية الكف
ضافة إلكتساب الميارات الالزمة لمساعدتيـ عمى حؿ المشكالت التي إ ،لمفرد

فيتكيفوف مع مجتمعيـ بفعالية نتيجة تطور الكفاية المعرفية ليـ.  تواجييـ مستقباًل 
(Bandura, 1997:174 ففي المدرسة تتحدد قدرات األفراد، والتجربة السمبية  التي  .)



 زينب جاسب مجيد الباحثة/       في تنمية الكفاية المعرفية  ماط ىيرمافتعممي عمى وفؽ أن فاعمية تصميـ تعميمي 

 - 017 - 

يجابية كما يمكف إسدرسة إلى تجربة ف تصحح في المأتحصؿ في البيت يمكف ليا 
لتجربة المدرسة السمبية أف تمغي التجربة العائمية اإليجابية فينقمب الفرد مف إدراؾ 

 (048: 7883الكفاية والرغبة في العمؿ إلى إدراؾ العجز والقصور.  )صالح، 

 :سابقةالدراسات ال - المحور الثالث

 Hughes. D (2007)دراسة  -

ثر درجة إدراؾ وتركيز الرفيؽ عمى عدد قميؿ مف األطفاؿ بحثت الدراسة أ 
الدراسة وخاصة عمى قبوؿ األقراف ليؤالء األطفاؿ والمشاركة الصفية مع  في حجرة

وبينت .فصاًل  21طفؿ مف  192والكفاية المعرفية المدركة. اشترؾ في الدراسة  المعمـ
مقارنة برفقائيـ،  اة نسبيً لـ يكف لؤلطفاؿ ذوي القدرات المنخفض نوأنتائج الدراسة ب

قبوؿ مف قبؿ أقرانيـ كما كانوا أقؿ مشاركة في حجرات الدراسة. )البيروتي 
 (08: 7807وحمدي،

 :(9107دراسة الصافي ) -
ىدفت الدراسة تعرؼ فاعمية التدريس المستند إلى نظرية الذكاء الناجح والتعمـ 

اية المعرفية المدركة لطالبات الكفتنمية تحصيؿ مادة عمـ اإلحياء و  في االمنظـ ذاتيً 
( طالبة مف 42مف ) عينتياتكونت و أجريت الدراسة في العراؽ. الخامس العممي.

 دواتياأتمثمت طالبات الصؼ الخامس العممي، وقد تـ اختيارىف بطريقة العشوائية. 
وجود  سفرت نتائج الدراسة عفأ.و لمكفاية المعرفية المدركة اختبار تحصيمي ومقياسب

في متوسط اختبار التحصيؿ البعدي  (8082ات داللة إحصائية عند مستوى )فروؽ ذ
بيف المجاميع والكفاية المعرفية المدركة في مادة عمـ األحياء لمصؼ الخامس العممي 

الثالث ولصالح كؿ مف المجموعتيف التجريبيتيف األولى التي درست وفقا لنظرية 
 .مقارنة بالمجموعة اعمـ المنظـ ذاتيً الذكاء الناجح والثانية التي درست وفقا لمت
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 الفصؿ الثالث
جراءتوا  منيج البحث و   

 :منيج البحث -أوًل  

)لتضع الفروض وتختبر  البحث اتبعت الباحثة المنيج التجريبي لتحقيؽ ىدؼ
صحتيا مستعينة ببعض األدوات ووسائؿ الرصد والقياس وبيذا المنيج تصؿ الباحثة 

ات غير متحيزة ألثر العوامؿ محؿ البحث(.)عبد الرحمف قؿ خطأ، وتقدير ألى نتائج إ
  (08: 7882وعدناف، 

 :التصميـ التجريبي -اثانيً 

يتمثؿ باإلجراءات التي تتبناىا الباحثة لتحقيؽ صدؽ البحث وضبط العوامؿ 
الدخيمة الداخمية منيا والخارجية التي تيدد سالمتو ودقة النتائج، واف اختيار التصميـ 

مناسب يتوقؼ اليدؼ الذي يرـو تحقيقو وطبيعة متغيراتو والعينة وظروؼ التجريبي ال
و يكفؿ لمباحث الحصوؿ عمى نتائج تمكنو مف االجابة عما يطرحو مف ، اختيارىا

 اتجريبيً  اتصميمً وقد استخدمت الباحثة اسئمة تخص البحث والتحقؽ مف فروض بحثو. 
 (.0كما موضح في مخطط )مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة( و ضبط جزئي ) ذا

 المتغير التابع    المتغير المستقؿ     تكافؤ المجموعتيف المجموعات
تحصيؿ سابؽ في مادة  .0 المجموعة التجريبية 

 الجغرافية الطبيعية
 المعمومات السابقة .7
 الذكػػػػػػػاء .3
 العمػػػػػػػػػػر .0
 الكفاية المعرفية المدركة .2

 التدريس وفقا أنماط    
 يرمفنظرية ى       

مقياس       
 الكفاية 
لمعرفية ا      
 المدركة

 الطريقة التقميدية     المجموعة الضابطة

 التصميـ التجريبي لمبحث( 0مخطط )
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 :مجتمع البحث وعينتو -اثالثً 
ويقصد بمجتمع البحث ىو كؿ ما يمكف أف تعمـ عميو نتائج البحث سواء 

لموضوع مشكمة  اوذلؾ طبقً  ،ني مدرسيةأـ مبا اكانت العينة مجموعة أفراد أـ كتبً أ
دبي في المدارس ألالبحث. وقد تكوف مجتمع البحث مف طالبات الصؼ الخامس ا

عدادية والثانوية النيارية لمبنات التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد/ الرصافة الثانية إلا
لمديريات العامة مف بيف ا ا(. والتي تـ أختيارىا عشوائيً 7803 -7802لمعاـ الدراسي )

مف بيف المػػػػػػػػػػدارس اإلعدادية والثانوية لمبنات التابعة لمتربية و .لمتربية في محافظة بغداد
البحث، وكاف عدد  إعدادية عائشة لمبنات لتمثؿ مجموعة ذاتيا اختارت الباحثة عشوائيا

 ( طالبة08،07،00( طالبة بواقع )073طالبات الصؼ الخامس األدبي المدرسة )
وزعف عمى ثالثة شعب أ،ب،ج، وبطريقة السحب العشوائي البسيط لتمثيؿ مجوعتي 

طالبة( لتكوف  08البحث التجريبية والضابطة، وتـ أختيار شعبة )أ( وعدد طالباتيا )
المجموعة التجريبية لمبحث، في حيف مثمت شعبة )ج( المجموعة الضابطة وعدد 

 الوحيدة الراسبة في المجموعة الضابطة طالبة(. وتـ استبعاد الطالبة00طالباتيا )
مما قد يؤثر في نتائج البحث، وبذلؾ أصبح  ،درست المواضيع نفسيا لكونيا اإحصائيً 

 (.38العدد النيائي لعينة البحث الخاضعة لمتجربة )

 :مراحؿ بناء التصميـ التعميمي -ارابعً 
 :التحميؿ وتشمؿ -المرحمة األولى

يرت مادة الجغرافية الطبيعية لمصؼ الخامس األدبي َأخت: تحديد المادة الدراسية -0
 .(7803 -7802المقرر تدريسيا في العراؽ مف العاـ الدراسي  )

 مناسب ليدؼ ،ج تحميؿ المحتوى ألنوتحميؿ المحتوى التعميمي: اعتمد مني -7
البحث، لتحديد )مفاىيـ، مبادئ، افكار، تعميمات، صور وخرائط ومخططات، 

 .تاب الجغرافيةنشطة(المتضمنة في كأو 
حدى إوىي  ،عدادية عائشة لمبناتإتـ تحديد طالبات الصؼ الخامس األدبي في  -3

  المدارس التابعة لمديرية تربية بغداد/ الرصافة الثانية، كفئة مستيدفة لمبحث الحالي. 
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لمعرفة طبيعة  اصادقً  االبحث والتي تعد مؤشرً  تحديد خصائص طالبات مجموعة -0
 عينة البحث.

( 08د الحاجات التعميمية لمطالبات، وجيت الباحثة َأستبانة َاستطالعية لػ )لتحدي -2
درسف مادة الجغرافية الطبيعية  لآلئيطالبة مف طالبات الصؼ السادس األدبي ا

(.وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى 7802-7801ذاتيا في السنة الدراسية السابقة )
 . (0جدوؿ ) ستيف لممادةالحاجات والصعوبات التي واجيتيا الطالبات أثناء درا

 (0جدوؿ)
 درسف مادة الجغرافية الآلئيالحاجات التعميمية لطالبات الصؼ السادس األدبي 
 الطبيعية في العاـ السابؽ

 النسبة المئوية الحاجات التعميمية مف وجية نظر طالبات  ت
 %38 استخداـ التكنموجيا التعميمية الحديثة اثناء الدرس.  0
 %22 متعددة تتناسب مع أنماط تعمـ الطالبات المختمفة. تقديـ أنشطة  9
اعتماد طرائؽ واستراتيجيات تدريسية مختمفة وبما يتناسب مع طبيعة  1

 المادة. 
28% 

 %22 مراعاة النمط التعميمي المفضؿ لكؿ طالبة.  1
 %28 اعتماد اساليب تقويمية مختمفة.  -7
لذي تفرضو الطريقة التقميدية في محاولة التخمص مف الرتابة والروتيف ا -1

 التدريس. 
32% 

:األعداد وتشمؿ  - المرحمة الثانية  
ف وضوح األىداؼ يمثؿ إ صياغة األىداؼ العامة لمتصميـ واألىداؼ السموكية: -0

نقطة البداية في إقامة العممية التعميمية عمى أساس صحيح، ويتـ صياغة األىداؼ 
العامة لمادة الجغرافية لمصؼ الخامس  ةالتعميمية في ضوء أألىداؼ التربوي

األعدادي التي حددتيا وزارة التربية في العراؽ، وخصائص المتعمميف والحاجات 
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وقامت الباحثة في نماط تعمميـ )التي ستحدد وفؽ مقياس ىيرماف(، أالتعميمية و 
ضوء المحتوى المقرر وباألعتماد عمى األىداؼ العامة لتدريس الجغرافية في 

الخامس األدبي  األعدادية واألىداؼ الخاصة بمادة الجغرافية لمصؼ المرحمة
قابمة لممالحظة والقياس والممثمة لمستويات بمـو في  اسموكيً  ا( ىدفً 370صياغة )ب

 (. 7جدوؿ ) (المجاؿ المعرفي )فيـ، معرفة، تطبيؽ، تحميؿ، تركيب، تقويـ

 (7جدوؿ)                                      

 لمصؼ الخامس اؼ السموكية لمفصوؿ الستة مف كتاب الجغرافية الطبيعيةاألىد
 وفقا لمستويات بمـو المعرفية األدبي

الكورس 
 الدراسي

                 
 المستوى

 الفصؿ

 المجاؿ المعرفي
 المجموع

 التقويـ التركيب التحميؿ التطبيؽ الفيـ التذكر

 

 فصؿال
 األوؿ

عمـ أشكاؿ سطح 
 79 1 1 2 0 01 91 األرض

 11 0 0 01 09 11 19 الطقس والمناخ

 12 0 1 7 9 01 99 عمـ المياه

 فصؿال
 الثاني

 71 1 1 1 00 09 01 الغالؼ الحيوي

 11 1 1 7 0 00 00 التربة

 70 1 1 1 7 01 07 البيئة

 191 2 01 17 19 21 091 المجموع

عدد مف األستراتيجيات التدريسية تـ رصد :تحديد اأَلستراتيجيات والطرائؽ المناسبة -9
المعتمدة المناسبة لذلؾ وىي)استراتيجية التسريع المعرفي،استراتيجية عصؼ 
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استراتيجية التعمـ القائـ عمى البحث،استراتيجية  استراتيجية التعمـ التوليدي، الدماغ،
 ني،التعمـ التعاو  استراتيجية استراتيجية الخطوات السبع، بوسنر لمتغير المفاىيمي،

: 7801استراتيجية الخريطة المعرفية(. )الزىيري،  استراتيجية الخريطة الذىنية،
00-07 ) 

و األنشطة التعميمية: الوسائؿ التعميمية " أدوات حسية،  مصادر التعمـتحديد  -3
تعتمد عمى مخاطبة حواس المتعمـ، خاصة حاستي السمع والبصر، بيدؼ إبراز 

( لذا اعتمدت 737: 7881المعمومات والحقائؽ المراد تحصيميا".)الضبع، 
)صور لمعظـ الظواىر،  عمى مجموعة مف مصادر التعمـ الباحثة في ىذا البحث

ما أضافة لؤلطمس الجغرافي(.إمجموعة خرائط ،عدتو الباحثةأاس لؤلنشطة كر 
 األنشطة التعميمية المعتمدة فكانت كما ياتي: 

مختمفة تناسب النمط  تتضمف مجموعة مف أنشطة نشطة األداء والتفصيؿ:أ -أ
)ضمف كراس   التعميمي المفضؿ لكؿ طالبة مف طالبات المجموعة التجريبية

ستؤدييا الطالبات أثناء عرض الدرس وتقدـ خالؿ فترات مختمفة  األنشطة( والتي
 وبحسب طبيعة المحتوى وخطوات األستراتيجية التعميمية المعتمدة.   ،مف الدرس

الباحثة مسبقا(  أعدتيانشطة )مجموعة مف األ نشطة التوسيع والتدعيـ:أ -ب
عمى المفاىيـ  يأدونيا الطالبات في المنزؿ، وكؿ حسب نمط تعمميا، ُيركز فييا

والمعمومات التي طرحت في الدرس كاساس لمقياـ بوظائؼ وانشطة جديدة، 
تساعد ىذه الخطوة في أستدعاء المعمومات مف الذاكرة طويمة المدى وتعزيزىا 

 .ضافية ذات صمةإوتعميقيا بمعمومات 

وىي "مجموعة إجراءات تنظيمية التي يحددىا المدرس  إعداد الخطط التدريسية: -0
ف نجاح العممية التدريسية وتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة"، فيي عممية لضما

مرشدة وموجية لعمؿ المدرس، وتمتاز الخطط التدريسبة بأنيا ليست جامدة يتـ 
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ألنيا قابمة لمتعديؿ أو التغيير.)مخمؼ  ،تطبيقيا بشكؿ حرفي، بؿ تتسـ بالمرونة
مف الخطط التدريسية  اموذجً ( ن20(.وقد أعدت الباحثة )000: 7884وىادي، 

كما  ،التعممي –لتدريس طالبات المجموعة التجريبية عمى وفؽ التصميـ التعميمي 
مف الخطط التدريسية لممجموعة الضابطة عمى وفؽ طرائؽ  ا( أنموذجً 20أعدت )

 التدريس التقميدية.

 :مقياس الكفاية المعرفية المدركةعداد إ

المدركة:اعتمدت الباحثة عمى النظرية المعرفية  تحديد مفيوـ الكفاية المعرفية -أ
في بناء المقياس، حددت الباحثة باالستناد إلى  انظريً  اإطارً  االجتماعية لػ باندورا

نظرية باندورا وتعريفيا النظري لػ )الكفاية المعرفية المدركة( "بأنيا مجموعة 
نو المعرفي ومرونتو األحكاـ المدركة لمفرد والتي تمثؿ توقعاتو حوؿ قدرتو عف تمك
نجاز المياـ المعرفية في التعامؿ مع المعمومات الصعبة والمعقدة والمثابرة إل

                                             (Bandura,1997: 44.)المكمؼ بيا"

تحديد في يتمثؿ ىدؼ المقياس :تحديد ىدؼ مقياس الكفاية العرفية المدركة -ب
مدركة لطالبات عينة البحث في مادة الجغرافية الطبيعية قبؿ الكفاية المعرفية ال

التعممي  -التصميـ التعميمي البدء بالتجربة، وبياف فاعمية المتغير المستقؿ وىو
 .نماط ىيرماف في تنمية الكفاية المعرفية المدركةوفؽ أ

 :ويشمؿ المقياس ثالثة مجاالت ىيتحديد مجاالت المقياس: -ج

دراؾ المتعمـ بأنو يمتمؾ المعمومات إىي التمكف المعرفي:الثقة بالقدرة عمى  -0
 .واألساليب المتنوعة التي تؤىمو لتنفيذ األفكار واستيعاب المعارؼ المختمفة
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دراؾ الطريقة ا  توقع و ىي المرونة في التعامؿ مع المعمومات والمياـ الصعبة: -7
رونة  في متالؾ المإاألفضؿ لمواجية المعمومات والمعارؼ الصعبة والمعقدة ب

 التفكير والتوافؽ مع التغيرات التي تواجو الفرد والتأقمـ مع كؿ جديد.
يمتمكو مف معرفو دراؾ الفرد بأنو متمكف مف توظيؼ ما إىي : تعميـ المعرفة  -1

 (41: 7802أو ضمف سياؽ الحياة اليومية. )الصافي،ة، في مواقؼ مماثم
التعريؼ النظري لمكفاية المعرفية  عداد فقرات المقياس بصياغتيا األولية: في ضوءإ -د

المدركة، ومف خالؿ إطالع الباحثة عمى عدد مف الدراسات واالختبارات السابقة 
( فقرة تغطي 03تـ صياغة )المعرفية المدركة واألدبيات ذات العالقة بقياس الكفاية 

المجاالت جميعيا وبما يستوعب التعريؼ الممثؿ لكؿ منيا مصاغة بأسموب العبارات 
( فقرة لكؿ مجاؿ،اعتمدت الباحثة أربعة بدائؿ وىي  01التقريرية توزعت بواقع )

ال تنطبؽ عمي  – امي أحيانً تنطبؽ ع – اتنطبؽ عمي غالبً  – ا)تنطبؽ عمي دائمً 
( عمى التوالي، 0 -7- 3 -0(، وتصحح الفقرات اإليجابية وفقا لمدرجات )اأبدً 

  .الي لمفقرات السمبية( عمى التو 0- 3 -7-0ويعكس التصحيح ليكوف )

 :الخصائص السيكومترية لممقياس

 :الصدؽ -أوًل  

لمتأكد مف صالحية فقرات مقياس الكفاية المعرفية المدركة عرض المقياس 
عمى مجموعة مف األساتذة مف ذوي األختصاص في مجاؿ العموـ التربوية والنفسية 

بعض التعديؿ في صياغة  وافؽ الجميع عمى فقرات األختبار معو والقياس والتقويـ، 
 .جمؿ بعض الفقرات
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 القوة التمييزية لمفقرات:  -اثانيً  

ـ عمى عينة التحميؿ 02/0/7802طبقت الباحثة المقياس يـو األحد 
( لعينتيف مستقمتيف t. testطبيؽ االختبار التائي )تبو ( طالبة 788اإلحصائي البالغة )

وعدت القيمة التائية  ،والدنيا لكؿ فقرة الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعتيف العميا
لتمييز كؿ فقرة مف فقرات المقياس مف خالؿ مقارنتيا بالقيمة  االمحسوبة مؤشرً 

(، وقد 081( ودرجة حرية )8082( عند مستوى داللة )0043الجدولية البالغة )
 (.3وكما مبيف في جدوؿ ) ا،حصائيً إأظيرت النتائج أف الفقرات مميزة ودالة 

 القوة التمييزية لفقرات مقياس الكفاية المعرفية المدركة( 3جدوؿ)

 ت المجاؿ
 الفقرة

 tقيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي
النحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

الثقة 
 بالقدرة

0 30748 80212 70074 00700 20317 
7 30820 80332 70847 80401 20102 
3 30000 00808 70847 80421 20741 
0 30832 80434 70032 00002 00040 
2 30888 00037 70847 80401 00221 
1 30888 80348 70037 80421 20801 
2 30888 00801 70888 80448 20080 
3 30082 80132 70822 00802 30847 
4 30074 80273 70803 00831 10002 
08 30724 80400 70888 00801 10123 
00 70328 00837 00482 80442 00307 
07 30032 80372 00103 80372 40118 
03 30000 80333 00208 80340 30803 
00 30822 80322 70821 00832 20003 
02 30803 80438 70803 80444 20702 
01 30783 00827 00132 00870 20242 

 00343 00020 70783 80340 30032 02المرونة 
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 في
 التعامؿ

03 70232 00877 00400 80232 30020 
04 30783 80403 00400 80424 10410 
78 70413 00883 00333 80330 10031 
70 30772 80333 70000 00843 10731 
77 30832 00883 00413 00838 20333 
73 70472 00841 70820 00803 00031 
70 70328 00873 70000 00870 30303 
72 30000 00870 70722 00832 00784 
71 30832 80408 00222 80203 10718 
72 70430 00831 70783 00827 30313 
73 70413 80408 70783 00034 30371 
74 30820 80483 00413 00872 20422 
38 70430 00803 70032 00002 30320 
30 30803 80400 00300 00802 10738 
37 70413 80373 00220 80240 30432 

تعميـ 
 المعرفة

33 70328 80440 70320 00803 70243 
30 30888 80420 70822 80424 20032 
32 70174 00820 70803 00831 30800 
31 70174 80341 70248 803200 0 .772 
32 70283 80433 00208 80340 20370 
33 30888 80313 00400 80424 20440 
34 70333 00870 00333 80401 20214 
08 70333 00873 00333 00800 20833 
00 70320 80424 00400 00820 00131 
07 30820 80303 00132 80241 30241 
03 70472 80432 00333 80410 20204 
00 70430 80400 00472 00881 20173 
02 30003 80322 00328 80437 20333 
01 30822 80443 00232 80482 30738 
02 30011 80228 70832 00200 00302 
03 30011 80330 00283 80247 40033 
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 :التساؽ الداخمي -اثالثً 

ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس: استعممت الباحثة معامؿ ارتباط  -0
 ،ؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياسبيرسوف، إليجاد معامؿ االرتباط بيف درجة ك

  (. 0وكما مبيف في جدوؿ ) احصائيً إوكانت الفقرات دالة 

 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الكفاية المعرفية المدركة( 0جدوؿ)

 معامؿ الرتباط الفقرة معامؿ الرتباط الفقرة

0  8004 72  8033 

7  8073 71  8002 

3  8002 72  8000 

0  8003 73  8001 

2  8038 74  8004 

1  8077 38  8030 

2  8004 30  8073 

3  8001 37  8071 

4  8074 33  8073 

08  8004 30  8078 

00  8033 32  8001 

07  8072 31  8033 



 9102سبتمبر  -الخمسوف الحادي و  لعددا                                            مجمة بحوث الشرؽ األوسط

 - 021 - 

03  8073 32  8002 

00  8073 33  8078 

02  8003 34  8002 

01  8030 08  8078 

02  8001 00  8073 

03  8078 07  8001 

04  8078 03  8074 

78  8004 00  8071 

70  8070 02  8020 

77  8077 01  8002 

73  8003 02  8002 

70  8031 03  8004 

باستخداـ معامؿ أرتباط  ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجاؿ الذي تنتمي اليو: -7
( 8082عند مستوى داللة ) ادالة إحصائيً  اف جميع الفقراتبيرسوف، اتضح 

 (. 2وكما مبيف في جدوؿ )
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قيـ ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجاؿ الذي تنتمي اليو( 2جدوؿ)  

 ؼ المعياريالنحرا الفقرة ت المجاؿ
 8077 0 الثقة بالقدرة

7 8078 
3 8078 
0 8003 
2 8030 
1 8037 
2 8077 
3 8072 
4 8032 
08 8003 
00 8004 
07 8078 
03 8037 
00 8030 
02 8000 
01 8038 

 8002 02 المرونة في التعامؿ
03 8077 
04 8004 
78 8074 
70 8078 
77 8070 
73 8071 
70 8002 
72 8033 
71 8003 
72 8008 
73 8000 
74 8002 
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38 8027 
30 8071 
37 8038 

 8033 33 تعميـ المعرفة
30 8004 
32 8002 
31 8038 
32 8004 
33 8077 
34 8007 
08 8071 
00 8070 
07 8004 
03 8008 
00 8070 
02 8027 
01 8003 
02 8077 
03 8074 

ؿ معامؿ ارتباط اأستعمب :ارتباط درجة المجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس -1
( لمجاؿ 8034)ف معامالت االرتباط المحسوبة أتبيف بيرسوف، 

( لمجاؿ تعميـ المعرفة. 8033و)،( لمجاؿ المرونة في التعامؿ8032القدرة،و)
  .(043درجة حرية )( و 8082عند مستوى داللة  ) اجميعيا دالة إحصائيً اي 

 مصفوفة األرتباطات الداخمية لمكونات مقياس الكفاية المعرفية المدركة:  -1
رتباطات بيف المكونات عامؿ ارتباط بيرسف لمتعرؼ عمى االباستخداـ م

 ( يبيف ذلؾ:1الثالثة. والجدوؿ )
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 مصفوفة األرتباطات الداخمية لمقياس الكفاية المعرفية المدركة( 1جدوؿ)

 تعميـ المعرفة المرونة في التعامؿ الثقة بالقدرة فالمكو

 ..... 1819 ..... الثقة بالقدرة

 1817 ..... ..... المرونة في التعامؿ

 ..... ..... 1871 تعميـ المعرفة

 :ثبات المقياس

جيدا إذا  تماد عمى نتائجو، ويعد الثبات االختبار الثابت ىو الذي يمكف االع
. ولغرض التحقؽ مف ثبات (003: 7882(. )الجمبي 80380-8028تراوح بيف )

وقد  ،طريقة تحميؿ التبايف باستخداـ معادلة الفا كرونباخ المقياس اعتمدت الباحثة
( لمجاؿ المرونة في 8030( و)8040بمغت قيمة معامؿ الثبات لمجاؿ الثقة بالقدرة )

(، 8031قياس ككؿ )( لمجاؿ تعميـ المعرفة وقيمة معامؿ الثبات لمم8030التعامؿ و)
 .وىو معامؿ ثبات جيد وىذا مؤشر عمى أتساؽ الفقرات وتجانسيا

 :التنفيذ -المرحمة الثالثة

 : تكافؤ مجموعتي البحث -0

حصمت الباحثة عمى درجات طالبات المجموعتيف في مادة الجغرافية لمعاـ  -أ  
توى تبيف تكافؤ المجموعتيف عند مس احصائيً إالسابؽ.وبعد معالجة الدرجات 

صغر مف الجدولية أوىي ( 8008فكانت القيمة التائية المحسوبة ) ،(8082داللة)
 (.7)البالغة
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 اعمار الطالبات بالشيور، وعند معالجة البيانات إحصائيً أحسبت الباحثة  -ب
داؿ عدـ وجود فرؽ  تبيفلعينتيف مستقمتيف  (T- testباستخداـ االختبار التائي)

وىي ( 8011مة المحسوبة)يقحيث كانت ال ،(8082)مستوى الداللةعند  إحصائياَ 
 .(7) البالغة صغر مف القيمة الجدوليةأ

اء وعند حصمت الباحثة عمى المعمومات الخاصة بالتحصيؿ الدراسي لآلب -ت 
أظيرت النتائج عدـ  ،(7باستخداـ اختبار مربع كاي )كا معالجة البيانات إحصائياَ 

( 8012فبمغت القيمة المحسوبة) ،لمجموعتيفبيف طالبات ا داؿ إحصائياَ وجود فرؽ 
ة بيانات  تحصيؿ األميات (. وعند معالج2032)البمغة  صغر مف الجدوليةأوىي 

داؿ أظيرت النتائج عدـ وجود فرؽ  ،(7وباستخداـ اختبار مربع كاي  )كا اإحصائيً 
والتي صغر مف الجدولية أ( وىي 8013)فبمغت الدرجة المحسوبة اإحصائيً 
 (. 2037)قيمتيا

المصفوفات المتتابعة لرافف الذي يعد مف أكثر مقاييس اعتمدت  الباحثة اختبار -ج 
 ،  فضاًل اوشيوًعا واستخدامً  ،مف عامؿ المغة اقياس القدرات العقمية والذكاء تحررً 

(.وعند معالجة 18: 0433ليالئـ البيئة العراقية. )الدباغ وآخروف، نو مقنفأعمى 
( لعينتيف مستقمتيف أظيرت T- testخداـ االختبار التائي )باست االبيانات إحصائيً 

بيف متوسطي درجات طالبات مجموعتي  افرؽ داؿ إحصائيً النتائج عدـ وجود 
( وىي أقؿ مف القيمة الجدولية 8038البحث، إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )

 .(8082( عند مستوى داللة )7البالغة )

وعتي البحث في المعرفة السابقة بمادة الجغرافية ث ػ لغرض مكافئة  طالبات مجم
وعند معالجة البيانات  ،( فقرة38مف ) اتحصيمًيا مكونً  اأعدت الباحثة اختبارً 

( لعينتيف مستقمتيف أظيرت النتائج T- testإحصائًيا باستخداـ االختبار التائي )
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ث بيف متوسطي درجات طالبات مجموعتي البح افرؽ داؿ إحصائيً عدـ وجود 
( مما 7)وقيمتيا  ( وىي اصغر مف الجدولية8008حيث بمغت القيمة المحسوبة)
 يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف.

الكفاية المعرفية المدركة:قبؿ بدء تطبيؽ التجربة قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس -ح
الكفاية المعرفية المدركة عمى طالبات مجموعتي البحث في يوـ األربعاء الموافؽ 

 -Tباستخداـ االختبار التائي ) اـ، ثـ عولجت البيانات إحصائيً 7802/ 03/08
testبيف  افرؽ داؿ إحصائيً فأظيرت النتائج عدـ وجود  ،( لعينتيف مستقمتيف

في متغير ف متوسطي درجات طالبات مجموعتي البحث، مما يدؿ عمى تكافؤى
 ( يوضح ذلؾ. 2الكفاية المعرفية المدركة، والجدوؿ )

 البات مجموعتي البحث عمى مقياس الكفاية المعرفية المدركةتكافؤ ط( 2جدوؿ)

الوسط  العدد المجموعة  المجاؿ 
 الحسابي 

النحراؼ 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الدللة

 الحكـ 
 الجدولية  المحسوبية 

الثقة 
 بالنفس

غير  8082 7 8000 2070 00027 08 التجريبية 
 0022 07087 08 الضابطة  دالة

المرونة 
في 
 التعامؿ

 8004 0087 00047 08 التجريبية 
غير 
 0082 07032 08 الضابطة  دالة

تعميـ 
 الخبرة

غير  8030 0000 08038 08 التجريبية 
 3042 00008 08 الضابطة  دالة

المقياس 
 ككؿ

غير  8011 4031 070072 08 التجربة 
 2071 072028 08 الضابطة  دالة
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اعتمدت الباحثة النسخة  تطبيؽ مقياس ىيرماف عمى طالبات المجموعتيف:  -9
العراقية المقننة لمقياس ىيرماف، التي أعدىا وكيفيا لقياس أساليب وأنماط التعمـ  

(، طبقت الباحثة المقياس عمى طالبات المجموعتيف. وبعد 7802)مبارؾ، 
( 3التعمـ المفضؿ لكؿ طالبة والجدوؿ )أستخالص النتائج تـ التعرؼ عمى نمط 

 يبيف ذلؾ: 

 أعداد طالبات المجموعة التجريبية والضابطة (3جدوؿ)
 مقسمة حسب نمط التعمـ المفضؿ لكؿ طالبة

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية أنماط التعمـ وفؽ نظرية ىيرماف

الجزء األيسر العموي 
A)1 2 )الموضوعي 

 Bمي الجزء األيسر السف
 01 1 )اإلجرائي(

الجزء األيمف السفمي 
C)01 09 )اإلجتماعي 

 09 00 )التحميمي( Dالجزء األيمف العموي 

ستخدمة مف اجيزة مثؿ جياز ولتطبيؽ التجربة ىيئت الباحثة المستمزمات الم
، واقراص لعرض المحتوى واالفالـ التعميمية، والخرائط، والصور، واالشكاؿ الحاسب

وبعد األنتياء مف تطبيؽ التجربة طبؽ مقياس الكفاية المعرفية المدركة البعدي التوضيحية. 
 .عمى طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 71/0/7803في يـو الخميس 
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:التقويـ -المرحمة الرابعة  

حكاـ التي تزف بيا جميع جوانب التعميـ يقصد بالتقويـ مجموعة مف األ
وة والضعؼ فيو بقصد اقتراح الحموؿ التي تصحح مسارىا، تحدد نقاط القو  ،والتعمـ

ويعتبر التقويـ عممية قياس مدى صحة الفروض التي تستند عمييا تطبيقاتنا التربوية، 
ىداؼ المنيج العامة، ومدى تعمـ الطالبات وتفاعميف مع الخبرات التي أومدى تحقيؽ 

ف اليدؼ األسمى ة التعميمية أليحتوييا المنيج، إذ اف التقويـ ييدؼ الى تحسيف العممي
وعمى ىذا فيعد تقويـ الطالبات  ،لمعممية التعميمية ىو مساعدة الطالبات عمى التعمـ

(. واعتمدت الباحثة األنواع 32: 7881ال يتجزأ مف العممية التعميمية. )خضر0 اجزءً 
 اآلتية لمتقويـ)التقويـ القبمي،التكويني، المستمر، الختامي(.
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 بعالفصؿ الرا

                                             :عرض النتائج وتفسيرىا -0

تػػـ حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لػػدرجات طالبػػات كػػؿ مػػف 
المجموعػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػة الضػػػابطة لمقيػػػاس الكفايػػػة المعرفيػػػة المدركػػػة، إذ بمػػػ  

(، 2004( بػػانحراؼ معيػػاري )071012متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة )
( بػػانحراؼ معيػػاري 078002بينمػػا بمػػ  متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة )

 ااحصائيً ختبار التائي لعينتيف مستقمتيف يتضح وجود فرؽ داؿ (. وباستعماؿ اإل4023)
طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة، إذ كانػػػت القيمػػػة التائيػػػة  ( لصػػػالح8080عنػػػد مسػػػتوى )

( وبدرجة حرية 7011كبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )أ( وىي 3033)المحسوبة 
  .وتقبؿ الفرضية البديمة التي تقابميا (، لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الثانية23)

ولمتحقؽ مف الفرضيات الفرعية المشتقة مف الفرضية الثانية، استخدمت 
األحصائي بيف  ؽقؽ مف داللة الفر الباحثة األختبار التائي لعنيتيف مستقمتيف لمتح

متوسط درجات طالبات المجموعتيف عمى مقياس الكفاية المعرفية المدركة البعدي تبعا 
( يبيف ذلؾ. لذلؾ ترفض 4لكؿ مجاؿ او مكوف مف مكوناتو الفرعية والجدوؿ )

 الفرضيات الصفرية المشتقة مف الفرضية الثانية وتقبؿ الفرضية البديمة التي تقابميا.
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حصائيةنتائج االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لتعرؼ داللة الفروؽ اإل( 4جدوؿ)  

 بيف المجموعتيف عمى مقياس الكفاية المعرفية المدركة بحسب مكوناتيا الفرعية
الوسط  العدد المجموعة المكوف

 الحسابي
النحراؼ 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الدللة

 الحكـ
 لجدولية ا المحسوبية 

الثقة 
 بالنفس

دالة  8.82 7.888 7.827 2.024 07.322 08 التجريبية
لصالح 

المجموعة 
 التجريبية

 0.308 08.222 08 الضابطة

دالة  7.840 3.420 07.328 08 التجريبية المرونة
لصالح 

المجموعة 
 التجريبية

 0.722 08.472 08 الضابطة

تعميـ 
 المعرفة

دالة  7.743 3.703 08.472 08 التجريبية
لصالح 

المجموعة 
 التجريبية

 2.743 33.122 08 الضابطة 

درسػف  آلئيظيرت نتائج الفرضية الثانية تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية الأ
التعممػػػي المعػػػد عمػػػى وفػػػؽ  -مػػػادة الجغرافيػػػة الطبيعيػػػة باسػػػتعماؿ التصػػػميـ  التعميمػػػي 

بالطريقػة درسػف المػادة ذاتيػا ) آلئػيالمجموعػة الضػابطة الأنماط ىيرمػاف عمػى طالبػات 
( لمقيػػاس الكفايػػة المعرفيػػة المدركػػة، وتعػػزو الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة الػػى التصػػميـ التقميديػػة
التعممي عمى تحميؿ المعمومػات وربػط والمواقػؼ التعميميػة الجديػدة بالمعرفػة  –التعميمي 

 امية التي تعتمد عمى جعؿ الطالبات مصػدرً ساليب التعميستعماؿ األا  و الجغرافية السابقة 
لعممية التعمـ مف خػالؿ البحػث وجمػع المعمومػات ومناقشػتيا وتبػادؿ  الممعمومات وجوىرً 

اآلراء والخبرات والتحاور والتشاور فيما بينيف خمؽ جو تفاعمي يبقي الطالبات نشطات 
ممػػػػا رفػػػػع الكفايػػػػة ثنػػػػاء عمميػػػػة الػػػػتعمـ ومػػػػف ثػػػػـ إتقػػػػاف المعرفػػػػة الجغرافيػػػػة أومتفػػػػاعالت 

 المعرفية المدركة لدى طالبات المجموعة التجريبية.
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 :الستنتاجات

التعممي المعد عمى وفؽ أنماط ىيرماف المستوى  -يناسب التصميـ التعميمي -0
تنمية كفايتيف و أثر فعاؿ في عدادية  و لالعمري والعقمي لطالبات المرحمة اإل

 .المعرفية

ة ونوعيف مف المحفزات في البحث وىي التغذية الراجعة أعتماد األنشطة المتنوع -7
والتعزيز ساىـ في فيـ  وأكتشاؼ وترسيخ العالقات بيف المفاىيـ المعمومات 

 الجغرافية المختمفة لدى طالبات العينة التجريبية.

 :البحث تػوصػيػات
ميمية قامة الدورات لتأىيؿ وتدريب مدرسي الجغرافية عمى كيفية بناء التصاميـ التعإ -0

جراءات تنفيذىا، لما ليا مف كفاءة عالية في إعطاء النتائج الجيدة  - التعممية وا 
 ومساعدة المدرسيف في تحقيؽ األىداؼ التربوية  بأقؿ وقت وجيد ونفقات.

التعممية التي أثبتت فػاعميتيا متاحة لممدرسيف مف  -جعؿ التصاميـ  التعميمية -7
دخاؿ ما يمكف حيز  ثناء الخدمةأخالؿ الدورات التطويرية  لالستفادة منيا وا 

 التطبيؽ.

 :البحث مقترحات

إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي عمى عينات أخرى في محافظات القطر  -0
 .ومقارنة نتائجيا مع نتائج البحث الحالي

 أجػراء دراسػة مماثمػة لمبحث الحالي لبيػاف فاعميتيا وفقا لجنس المتعمـ. -7
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:المصادر  

فاعمية تدريب االميات عمى التعزيز التفضيمي " ،(7807) عائدة، وحمدي نزيوالبيروتي،  -0
واعادة التصور في خفض سموؾ عدـ الطاعة لدى أطفاليف وتحسيف الكفاءة الذاتية المدركة 

 جامعة اليرموؾ.،(0(، العدد )3ردنية في العمـو التربوية، لمجمد )المجمة األ،"لدى االميات
      ،"أساسيات بناء األختبارات والمقاييس النفسية والتربوية"  (7882)سوسف شاكر  ،الجمبي -7

 .دمشؽ ،، مؤسسة عالءالديف0ط
    ، دار المسيرة 3ط  ،" التصميـ التعميمي نظرية وممارسة"،(7883)  محمد محمود ،الحيمة -3

 .والتوزيع، عماف، األردف لمنشر 
  0 دار المسيرة، 00 ط"اسات االجتماعيةطرائؽ تدريػس الدر " ،(7881)  خضر8 فخري رشيد-1 

 عماف.
  ، ""اختبار رافف لممصفوفات المتتابعة القياس العراقي  ،(0433) فخري، وآخروف ،الدباغ-7 

 جامعة الموصؿ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
"، (7880) زيتوف، حسف حسيف-1  ، دار ، اإلصدار الرابع،الطبعة األولى"أساليب تدريس العمـو

 ، عماف.الشروؽ لمنشر والتوزيع
" فاعمية تصميـ تعميمي عمى وفؽ نظرية الدماغ الكمي  ،(7801) الزىيري، جميمة كاظـ مجيد-2

أطروحة  ،"نماط التعمـ عند طالبات الصؼ الخامس العمميألييرماف في تحصيؿ مادة الكيمياء و 
 بف الييثـ، العراؽ.اكمية التربية /،جامعة بغداد،دكتوراه

دار النشر  ،0الجزء الثاني،ط"،(، "عمـ النفس المعرفي7880(الزيات8 فتحي مصطفى -3
 لمجامعات، مصر.

  بناؤىا، تكوينيا، أنماطيا، أضطرابيا"، دار أسامة، –"الشخصية  ،(7883) مأموف ،صالح -4
 .األردف ،عماف

المنظـ  الناجح والتعمـ فاعمية التدريس المستند الى نظرية الذكاء" (، 7802) الصافي، رحيمة -08
الخامس     ذاتيا في تحصيؿ مادة األحياء وتنمية الكفاية المعرفية المدركة لدى طالبات الصؼ 

 العراؽ.  كمية التربية لمعمـو الصرفة/ابف الييثـ، –العممي"، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد 
 نكمو المصرية0 0 األ0ط "8ا"المناىج التعميمية0صناعتيا وتقويمو،(7881) الضبع8 محمود -00

 القاىرة، مصر.
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 في األنماط المنيجية وتطبيقاتيا" ،(7882) عبد الرحمف، أنور حسيف، وعدناف  حقي زنكنة -07
 شركة الوفاؽ. .العمـو اإلنسانية والتطبيقية"

 (، " أنماط التفكيروفؽ النموذج الشامؿ لممخ لػ )نيد ىيرماف(7802) حمد نصرأ ،مبارؾ -03
 ةطروحة دكتوراه، جامعأ ،يا بالذكاءات المتعددة وأساليب التعمـ لدى طمبة الجامعة "وعالقت

 العراؽ. ،بغداد، كمية التربية / ابف رشد
مكتبة  ،0، ط"(، "طرائؽ تدريس الجغرافية7884)  وىادي مشعاف ربيع ،حمدأمخمؼ،صبحي  -00

 عماف. ،المجتمع العربي لمنشر والتوزيع
 ستراتيجيات حديثة في ففأ"،(7883)  حمف، والدليمي طو عمي حسيفالياشمي، عبد الر  -02

 ردف.التدريس"، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، األ
 

 

1- Bandura, A (1997)" Self- efficacy: The exercise of control ",    

    Freeman , New  York. 

2-Diehl, A. &Pront, M. (2002), "Effects of Posttraumatic Stress             

    Disorder and Child Sexual Abuse on Self-Efficacy Development",  

    AmericanJournal of Orthopsychiatry, Vol.72, Issue 2, p.262, 4p    

    Dissertation. Saint Xavier University. 
3- Herrmann, N (2002), "The Creative Brain ", retrieved September9    ,5,   

(from www.HBDI.com)    

4-Haghes. D jan (2007), “Effects of the structure of classmates, perceptions 

of peer’s academic abilities on childerns perceived cognitive 

competence, peer acceptance and engagment contemnorary” educational 

psychology. Vol 32 (3) p400-419. 

  5-www. eduteet.ofees. Net 

 
 

 

 

http://www.hbdi.com/

