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فاعلية طريقة مقرتحة لتدريس العلوم في ضوء املضامني الرتبوية لسورة 
ومهارات التنظيم العلمية  ومفهوم اإلتزان املعرفي في تنمية املفاهيم الكهف
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إلى اشتقاق طريقة تدريس للعلوم من اآليات الحالية هدفت الدراسة  :ملخص
 ،ومفهوم االتزان المعرفي ،الواردة في سورة الكهف )60-82(القرآنية الكريمة

لدى طلبة  يتنظيم الذاتالليتها في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات عاف تقصيو
، اآلياتوتم اشتقاق الطريقة من هذه  ،الصف السابع األساسي بمحافظات غزة

أما .الطريقةالتعلم بحسب هذه يبين الجزء األول  مراحل  ؛وتكونت من جزأين
ثم جرى تجريبها على عينة من . الجزء الثاني فيبين شروط التعلم بهذه الطريقة

 :قسمت إلى مجموعتين ةطالب) 83(الصف السابع األساسي تكونت من  طالبات
 درستفي حياتنا بالطريقة المقترحة، وضابطة  الحرارةوحدة  درستتجريبية 

الوحدة نفسها بالطريقة العادية، استخدمت الدراسة اختبار تحصيل المفاهيم 
كشفت النتائج وجود فروق دالة . يتنظيم الذاتالومقياس  ،العلمية للوحدة المذكورة

تحصيل المفاهيم : المجموعتين في كل من طالباتسطات درجات إحصائيا بين متو
وأوصت الدراسة .المجموعة التجريبية الباتلصالح ط ،يتنظيم الذاتالوالعلمية، 

تحصيل  فيبضرورة توظيف المعلمين لهذه الطريقة لما لها من أثر ايجابي 
  .يتنظيم الذاتالالمفاهيم العلمية و

المضامين التربوية  -مقترحة لتدريس العلومطريقة : الكلمات المفتاحية(
  ).تنظيم الذات –المفاهيم العلمية -االتزان المعرفي –لسورة الكهف 

  

عليه الصالة  -ن الكريم على سيدنا محمدآنزل القر :مقدمة
ورد  .رجع المسلم في أمور حياته وآخرتهموفه .وللناس أجمعين - والسالم

البشر من المأكل والمشرب والملبس فيه ذكر األولين واآلخرين وكل أمور 
ن الكريم المصدر األول آوالقر.والميراث والتقوى والعمل والعلم والتعلم

يجمع بين أنواع العلوم  المختلفة وفه ؛لعمليتي التعليم والتعلم همواأل
وفي ذلك إشارة إلى أهمية تعلمه  .والقصص واألخبار على أكمل وجه
وقد حث القرآن الكريم على . لوالتهوضرورتها العلمية لفهمه وحفظ مد

 يتضحو .يع جوانبهاأساسيات العلوم المختلفة من جم ىوحو ،العلم والتعلم
صلى الله عليه وسلم؛ حثت في أول آية نزلت على النبي محمد جلياذلك 

اْقرْأ ":فقد قال الله تعالى فيها ،بل والكتابة بالقلم ،على القراءة والعلم
اْقرْأ وربك األْكرم ) 2(َخَلق اإلْنسان ِمن عَلق ) 1(ِذي َخَلق باسم ربك الَّ

)3 ( اْلَقَلمب لَّمالَِّذي ع)4 ( َلمعي ا َلمم اناإلْنس لَّمع)5(.   

نزوله بآيات تربوية  أالكريم بد القرآن نًأ) 2000(ويرى العمايرة 
عن  ،فيها إشارة إلى أن أهدافه تربية اإلنسان باسلوب حضاري وفكري

 العديدوهناك . طريق االطالع والقراءة والمالحظة العلمية لخلق اإلنسان
من اآليات الكريمة التي تحث على العلم والتعلم واالستزادة منهما مثل قوله 

َقاِنٌت وَأمن ه"  :تعالىوقوله  )114طه (" وُقْل رب ِزدِني ِعْلما: " تعالى
َآَناَء اللَّيل ساجدا وَقاِئما يحَذر اْلَآِخرَة ويرجوْا رحمَة ربِه ُقْل هْل يسَتوي 

  .)9الزمر("الَِّذين يعَلمون والَِّذين َلا يعَلمون إنَّما يَتَذكَّر ُأوُلوْا اْلَأْلباِب
_________________________  

  .جامعة األقصى، كلية التربية، المناهج وطرق تدريسقسم * 
  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 
Effectiveness of a Suggested Science Teaching  Method in 
Light of Educational Implements of  Surah Al-Kahf and 
Cognitive Equilibrium, in Developing Science Concepts 
and Self Regulation Skills 
 
Jamal Al-zaaneen, Faculty of Education, Al Aqsa University, 
Gaza, Palestine. 
 

Abstract: The currant research aimed  at deducing  science 
teaching  method from The verses ( 82-60) of Surah Al-Kahf in 
the Holly Quran  and cognitive  equilibrium concept. It also 
aimed to investigate its  effectiveness in developing  science 
cncept and self regulation for seventh class students in Gaza 
Governorates. The method deduced from the verses of Surah 
Al-Kahf, consisted of two parts: The first illustrated it's stages. 
The second part illustrated the conditions of learning within 
this method. This method was applied to a sample of 
(83)seventh class  students ,divided into two groups: The 
experimental group, was taught the heat in our life unit by the 
suggested method ,and control group, was taught the same unit 
by the  traditional  method. After applying both science 
concepts achievement test, and the self regulation scale, 
results of the study revealed a significant difference between 
the two groups in both science concepts achievement and self 
regulation, in favor of the experimental group. The study 
recomended that it is necessary for science teachers to employ 
the suggested  method in their teaching. 
 
(Keywords: A Suggested Science Teaching Method, 
Educational Implements of Surah Al- Kahf, Cognitive 
Equilibrium, Science Concepts-Self Regulation). 

  

  

لعلماء بالدرجة العالية والمكانة العظيمة في االله تعالى  خصوقد 
يرَفع اللَّه الَِّذين َآمُنوا ِمْنُكم والَِّذين ُأوُتوا اْلِعْلم درجاٍت واللَّه : "قوله تعالى

يرَخب ُلونما َتعمصلى الله عليه وسلم  -كما بين النبي. )11،المجادلة(" ب
"  :أصحابه فقال مبشرًا ؛وأهميته للمسلم الكريم نرآفضائل الق الكثير من-

ني رسول الله؟ أابشروا أبشروا ؛ أليس تشهدون أن ال اله إال  الله و
طرفه بيد الله وطرفه اآلخر  ،فان هذا القران سبب: فال ،بلى :قالوا

رواه ابن (" فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا ،بأيديكم فتمسكوا به
  .)330ص  1995,األلباني،( ،ن وصححه األلباني في السلسة الصحيحةحبا

فقد ورد  ،معجزة اإلسالم األبدية والكريم هن آالقر الن ونظرًا
المفاهيم والحقائق  منن مختلف أنواع العلوم ع الحديثفيه 

أنماط والنظريات العلمية؛ فضال عن أساليب التفكير والقوانين و
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عز - السلوك اإلنساني العلمي المتمثل في التفكير في خلق الله 
االهتمام بما يحيط وكالتأمل  أخرى من عمليات عقليةو -وجل

اإلبداع واتخاذ القرار واالستدالل والتحليل وباإلنسان واالنتباه 
عن اشتماله على  فضًال .)2003،الزعانينو األغا(والربط الكلي 

سان في البحث عن المعرفة خدمها اإلنالعديد من الطرق التي يست
ن الكريم زاخر آإلى أن القر) 2013(جحجوح وفقد أشار أب .العلمية

بعمليات العلم األساسية والتكاملية ومهارات التفكير التي تعد الجانب 
والتي عن طريقها يتم التوصل إلى الجانب المعرفي  ،اإلجرائي للعلم

سلوبا من أساليب التعلم أ) 12(حوالي ) 1994(وحدد األغا . له
والتعلم  ،صةوالق ،اسلوب القدوة :مثل ،وردت في القران الكريم

وغيرها من  هيبروالت والترغيب والحوار، والممارسة، ،باألمثال
) 15(إلى وجود أكثر من  )2009(كما أشارت البراوي  .األساليب

والشك في أن  .ن الكريمآطريقة وإسلوب للتعليم والتعلم في القر
سورة الكهف من السور التي تتضمن العديد من التطبيقات التربوية 

،فضال عن كونها سورة لها في هذا المجال االستفادة منهاالتي يمكن 
 صحيح مسلم باب  فقد ذكر اإلمام مسلم في كتابه ،فضائل كثيرة

من حفظ «: قال    صلى الله عليه وسلم  أن النبي  سافرينصالة الم
فهذه  .»آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجالعشر 

ذكر الله سبحانه وتعالى فيها : السورة المباركة كما قال أهل العلم
فتنة الدين، ثم فتنة المال، ثم فتنة العلم، ثم فتنة   : أربع فتن، أولها

فهي ما تعرض له أصحاب : أما فتنة الدين. الملك والجاه والسلطان
َنحن َنُقص عَليك َنبَأهم باْلحق {: ي دينهم، قال سبحانهالكهف من فتنة ف

 دىه مناهِزدو مهبرُنوا بٌة آمِفْتي منَّهوا ) 13(إْذ قامإ مهلى ُقُلوبْطنا عبرو
د ُقْلنا إًذا َفقاُلوا ربنا رب السماواِت واْلَأرض َلن َندعوا ِمن دوِنِه إلها َلَق

هؤالِء َقومَنا اتََّخُذوا ِمن دوِنِه آِلهًة َلوال يْأُتون عَليهم بسْلطان ) 14(شَطًطا 

ابين َفمن َأْظَلم ِممن اْفَترى عَلى اللَِّه َكِذب ثم  ).15-13: الكهف( }◌ً
الرجل الذي في قصة وهي فتنة المال،: الفتنة الثانيةذكر الله تعالى 

آتاه الله سبحانه وتعالى جنتين، وفيهما من النخيل 
  .والثمار واألنهار عوالزرواألعناب،و

عليه -فهي فتنة العلم، وذلك في قصة موسى : أما الفتنة الثالثة
: وأما الفتنة الرابعة. مع سيدنا الخضر عليه السالم -الصالة والسالم

الملك الواسع ووالرئاسة فهي فتنة الملك والتمكين والجاه العريض 
القرنين، فقد آتاه الله سبحانه وتعالى والذي أوتيه الملك الصالح ذ

  .كل ما يحتاج إليه في الملك والتمكينأي من كل شيء سببًا، 

في  ضوء هذه األهمية للقرآن الكريم وما يحمله من مضامين و
فقد أجريت العديد من  ية تفيد اإلنسان في حياته وآخرتهتربو
هذه المضامين وتطبيقاتها  صراسات والبحوث حول استخالالد

إلى  دراسة هدفت) 2016(عيسى  المثال أجرىفعلى سبيل  ،التربوية
 وضع تصور مقترح لتربية المرأة المسلمة في ضوء المضامين

التربوية المستمدة من اآليات المرتبطة بلفظ النساء ومشتقاته 
 استخدم الباحث أسلوب تحليل. سور القرآن الكريم ومترادفاته فى

توصلت . المحتوى حيث يمثل القرآن الكريم األصل العلمي للدراسة
الدراسة إلى مجموعة من النتائج مثل  التأكيد على اهتمام القرآن 

وأدوار , بينها وبين أفراد المجتمع ون المرأة والعالقةؤالكريم بش
, حمايتها وصيانتهابالمرأة و المرأة المختلفة، واهتمام القرآن الكريم

المتين الذي تقوم  وتوضيح حقوقها وواجباتها باعتبارها األساس
   .عليه األسرة ومن ثم المجتمع

دراسة هدفت إلى إيضاح مكانة  )2014( وأجرى الشنبري
سورة الحاقة في القران الكريم واستنباط المبادئ والقيم واألساليب 

التطبيقات التربوية  كما هدفت إلى الكشف عن أهم .التربوية منها
 م، استخدا في الواقع والممارسات التربويةللمبادئ المستنبطة منه

أهم ووكشفت النتائج أن مبدأ اإليمان ه .الباحث المنهج االستنباطي
كما كشفت ان التكرار والقصة  .لمبادئ المستنبطة من سورة الحاقةا

في ترسيخ من أهم األساليب التربوية الواردة في السورة والمفيدة 
ن أهم كما أشارت النتائج إلى أن الصدق م ،المعلومة وسرعة تذكرها

  .التربيةو؛ ألهميته ومكانته في الحياة ما يجب أن يربى عليه النشء

 بدراسة هدفت إلى استنباط) 2013(محمود  كما قام
 واألساليب األهداف في مجاالت يوسف سورة في التربوية المضامين
 وتمثلت االستنباطي، المنهجالباحث   أتبع .العلم وعمليات التربوية

 اآليات من مجموعة تحديد ثم كاملة الكريمة السورة بدراسة اإلجراءات
 اآليات من المجموعة هذه وتبويب انتقائية، بطريقة آية( ١٦ )عددها بلغ
 التفسير كتب إلى والرجوع الدراسة، أهداف مع تماشيا ثالثة أبواب في

 منها، التربوية المضامين الستنباط التربوي األدبوكتب  المعتمدة،
 الدراسة فخرجت .والمتعلم مجال المعلم في تطبيقها صيغ واقتراح
 مجاالتها في باألهداف التربوية تزخر يوسف سورة إن :أهمها بنتائج

 أن السورة كما .الحركية والنفسية والمعرفية الوجدانية المعروفة
والتعلم  والقدوة والحوار كالقصة :التربوية باألساليب زاخرة الكريمة
 واستخدام كالمالحظة :العلم بعمليات كذلك زاخرة وهي. باللعب
  .والتنبؤ والتصنيف وفرض الفروض األرقام

 موضوع بيان إلى هدفتدراسة  2011)(وأجرى السلمي  
 المضامين واستنباط التربوية، ومكانتها ومقاصدها، التحريم، سورة

 والقيم المبادئ أهم إلى التعرف خالل من السورة، من التربوية
 التربوية التطبيقات بعض اقتراح ثم ومن .هامن المستنبطة واألساليب

 المنهج اتبع الباحث .المعاصر األسرة واقع في المضامين لتلك
أن  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها .االستنباطي

 ،الحوار ،الدعاء :التدريس مثلتضمنت  العديد من أساليب  ةالسور
قيم كما تضمنت العديد من ال.الترغيب والترهيب، وضرب األمثال

  . والعفة،وحفظ السر ،والجهاد ،التوبة: والمثل األخالقية العليا مثل

بدراسة هدفت إلى استخالص أهم ) 2010(قامت العوضي  كما
في مرحلة المضامين التربوية في القرآن الكريم والتي تصلح للتربية 

نب كما هدفت إلى تحديد الجوا .لطفولة ؛وأساليب تقديمها لألطفالا
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  .التربوية لبعض القصص القرآنية

من  العديدوكشفت النتائج . المسحي لسور وآيات القران الكريم
اغتها والتي يمكن صي ،الجوانب التربوية لألطفال في القرآن الكريم

كما أسفرت الدراسة عن تحديد ما  .تربوي وإعالمي لهم في قالب
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والتي يمكن  ،مضمون تربوي في القصص القرآني) 400(يقارب 
تقديمها في صور جذابة عبر المواقف التربوية واإلعالمية لألطفال 

  .في مراحلهم المختلفة

دراسة هدفت إلى ) 2008(أجرت الحسني  ،وفي االتجاه ذاته
 ومعرفة العلق سورة أوائل من المستنبطة التربوية المبادئ على التعرف

، لباحثة المنهج االستنباطياستخدمت ا. تطبيقاتها التربوية  أهم
 التربوية نيبالمضام حافلة العلق سورة أوائل نأشارت  النتائج إلى أو

 بالمبادئ مليئة فهي .الدارين سعادة فيها لما المسلمين ديته التي
 أهميةوتنطوي على  ،اإلنسان وتكريم والعلم العقيدة جانب في التربوية
 بها  جاءت التي والعلمية العقدية األسس على تركز فهي .عظيمة تربوية
 شامًال مفهومًا أعطى اإلسالمي الدين وان .السماوية لديانات ا جميع

 يجعل ،به والتصديق -وتعالى سبحانه- بالله اإليمان عن وواسعًا
 النفس هوى عن االبتعاد مع عليها ويسيطر تصرفاته يضبط المؤمن
 والسلوك الفاضلة األخالق دالفر عند ينمي فالتصديق .تهاوملذا
، اليومية حياته في الحسنة باألعمال القيام على حريصًا ويجعله ،القويم
  .السلوكيات السيئة عن ويبتعد

ن الكريم آأن األمثلة السابقة تشير إلى أهمية القر في ال شكو
لكافة قضايا الحياة الدنيا واآلخرة، ومنها طرائق التدريس كمرجع 

 ًانرى أنها تحمل كثير ،وبالتركيز على سورة الكهف. وأساليب التعلم
ستناد إليها في استنباط من المضامين التربوية التي يمكن اإل

تحديدًا في و، التعليموتأصيل العديد من طرق التدريس وأنماط 
. عليه السالم - مع ولي الله الخضر- معليه السال-قصة سيدنا موسى

من أحداث وحوارات ومناقشات  فيها فان فهم هذه القصة وما دار
على التصارع  القائمة التعلمو ،تشير إلى استراتيجيات التعليم

والتي تمثلت في خرق السفينة وقتل الغالم  ،المعرفي والمتناقضات
 ،ومن بصحبتهفض أهلها إطعام الخضر وإصالح الجدار في قرية ر

وهذه الحاالت الثالثة كانت مثار الدهشة واالستغراب عند سيدنا 
لقد  .ألنها تخالف المألوف بالنسبة له ،موسى عليه السالم

العارف واستخدمت هذه الطريقة في تعليم نبي من أنبياء الله وه
وهذا يشير إلى أن الطريقة  .مها له ربهبكثير من العلوم التي عٌل

كبيرة على ما لدى الفرد من معلومات وأفكار سابقة تعتمد بدرجة 
  . حول موضوع التعلم

راتيجية التعلم ت نظريات علم النفس المعرفية استوقد تناول
، تعتمد في أصولها على المتناقضاتول الصراع المعرفي أمن خال
 دوروتؤكد . )Diana,2004( لالتزان المعرفي )بياجيه(أفكار 

ين كشرط أساسي إلحداث التعلم الذي الخبرة السابقة  للمتعلم
يهدف إلى إحداث التكيف الذي يتواءم مع الضغوط المعرفية 

كما قام   . )2003،ةعبيد وعفان(الممارسة على خبرة الفرد السابقة 
يس نموذج للتدربتصميم   (Richard Suchman)سوشمان ريتشارد

عملية ، يستخدم  لتدريس الطالب على االستقصاء والتحقق  يقوم
يصادفونها في البيئة والعالم  البحث وتفسير الظواهر الطبيعية التي

الدارسون ممارسة  يستطيع ،وعن طريق هذا النموذج .المحيط بهم
المعلومات  في تنظيم المبدعونأنواع مصغرة للطرق التي يستخدمها 

سوشمان نموذجه عن طريق تحليل  ىوبن. ئ العلميةوبناء المباد
داعي التي يستخدمها العلماء وبتحديد عناصر البحث اإلب طرق

 .)2012البعلى،( ببنائها في نموذج تدريسي عمليات التحقق قام
  :هي يتكون هذا النموذج من خمس خطوات

حدث ووفيها يقوم المعلم بتقديم موقف أ :الخطوة األولى 
لهم بتوجيه أسئلة يجيب عنها ليفهموا أوًال،  ويسمح ،ير للطالبمح

  .من الحقائق المرحلة إلى التأكد وتهدف هذه

يقوم فيها الطالب بجمع المعلومات والتأكد : الخطوة الثانية
  .المحيرومن حدوث الموقف المشكل أ

وفيها يقوم الطالب بتحديد المتغيرات  :الخطوة الثالثة
  .العالقات السببية فحصالمرتبطة و

ينظم فيها الطالب البيانات التي جمعوها  :الخطوة الربعة
  .ويحاولوا تفسير تناقضاتها والوصول إلى تفسير للموقف المحير

 ياقترح اوزبل نظرية للتعلم قائمة على التعلم اللفظي ذو
 على معنى ذي تعلم عملية بأنها المفهوم تمثل عمليةووصف  .المعنى
 في الموجودة بالمفاهيم الجديد المفهوم ربط أي مبدأ االحتواء، أساس
 معنى الجديد المفهوم تعطي بطريقة عند الطالب المعرفية البنية

 المعرفية البنية كانت وكلما .في ذهنه تثبيته إلى وتؤدي واضحا،
، كان التعلم أكثر ثباتا بالموضوع ومرتبطة ومحددة واضحة السابقة

عدة ب تطويره يمكن الطلبة تعلم أناوزبل  ويفترض .في هذه البنية
  ):2012إبراهيم،(منها  ساليبأ

 يحاول الذي الموجه االكتشاف وبخاصة االكتشاف فرص تهيئة -1
 أشياء عن وأ ذهنه في تدور ألسئلة إجابات إيجاد الطالب فيه

  .يالحظها وأ يستعملها البيئة في موجودة

 فهمه تزيد التي المعرفية البنى من الطالب مخزون زيادة  -2
 وعالقات مفاهيم من لديه بما لألشياء، وربطها واستيعابه
 لفظية تقديم مواد طريق عنذلك  يتمو .وقضايا وخبرات
 فهمهاوأ استعمالها الطالب يستطيع وسهلة ومنظمة محددة
 .ونقلها

 لتسهيل استخدامه الطالب أمام معنى ذات لفظية خبرات عرض -3
 بنيته في وإدماجها القديمة خبراته مع ربطها للخبرات، ويسهل

 .المعرفية

ونظرا الن العلوم من أكثر المواد الدراسية ارتباطا بحياة 
وطرائق  العلوم  على مناهج خبراؤها المتعلمين، فقد ركز 

تدريسها، وصوال إلى تلك الطرائق واالستراتيجيات التي تؤكد 
ايجابية المتعلم واكتسابه للمفاهيم العلمية ومهارات تنظيم المعرفة 

ويعتبر تكوين المفاهيم  ).2008,باز وبواعنة (واالحتفاظ بها 
حد أهم أهداف تدريس العلوم في أ تنميتها لدى المتعلمينوالعلمية 

فهي اللبنة األساسية في تدريس العلوم  .حل الدراسيةجميع المرا
 ،ثر التعلمأواستيعابها، كما تسهم في تنظيم الخبرة العقلية، وانتقال 
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وتمكن الفرد من التعامل مع خبراته وتطبيقها في العالم الذي يعيش 
  .)2003علي ( فيه

فان , وإذا كانت المفاهيم العلمية على هذا القدر من األهمية 
 ذإ ,أهمية في القرن الحادي والعشرين يم الذاتي يعد أكثرالتنظ

 بمايؤكد علماء النفس التربويون أهمية تنظيم المتعلمين لذاتهم 
ما يؤدي إلى , ساب المعرفة وتكاملها واسترجاعهايساهم في اكت

). Conzalez,2009( ؛2003) ,كامل ( هم  األكاديميئن أدايحست
أن هناك  Harrison & (Black, 2010(بالك وهاريسون  كما يرى

. يتنظيم الذاتال مهاراتوية بين التحصيل المعرفي عالقة ايجاب
, وتكمن أهمية التنظيم الذاتي في تطوير وعي المتعلم بالمسئولية 

مهمات التعليمية المشكالت والالي  النظرو, ه الذاتيئومراقبة أدا
اتيجيات استخدام استرو ,واالستمتاع بالتعلم ,على أنها تحديات

  .نوعة لتحقيق أهداف التعلمتم

والشك أن جميع هذه السمات الزمة وضرورية للمتعلم في 
. القرن الحادي والعشرين لكي يواجه تعقيدات الحياة وغموضها

ونظرا ألهمية استيراتيجية المتناقضات القائمة على الصراع المعرفي  
, ة واألجنبيةد من الدراسات العربيفقد أجريت حولها العدي, الداخلي

 استخدام أثر على التعرف إلى دراسة هدفت )2003( فقد أجرى بيرم
 مهارات تنمية على العادية مقارنة بالطريقة المتناقضات إستراتيجية

 عينة تكونت .بغزة األساسي السابع الصف طلبة لدى الناقد التفكير
 بمحافظة الغوث وكالة مدارس من وطالبة طالبا (196) من الدراسة
 تنمية في اإلستراتيجية فعالية عن النتائج أسفرت وقد .غزة شمال
 لصالح العينة أفراد من ومنخفضي التحصيل مرتفعي لدى الناقد التفكير

  . التجريبية المجموعة

دراسة هدفت إلى معرفة  Sukjin,2005)(ما أجرى سكوجين ك
المفاهيم والدافعية وأثر استيراتيجية األحداث المتناقضة على نم

للتعلم واالستقاللية في العمل الميداني واالعتماد على الذات لدى 
 .طالبا في الصف السابع األساسي في كوريا) 159(عينة مكونة من 

المفاهيم وأشارت النتائج إلى تفوق طلبة المجموعة التجريبية في نم
والدافعية للتعلم واالستقاللية في العمل واالعتماد على الذات، 

  .المجموعة الضابطة الذين تعلموا بالطريقة التقليديةمقارنة بطلبة 

 أثر على التعرف إلى دراسة هدفت) 2006(وأجرى صالح 
 تدريس في واألحداث المتناقضة االكتشاف على قائمة إستراتيجية

 البتكاري،ا والتفكير األكاديمي التحصيل :من كل تنمية على العلوم
 طبق .االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى العلم وبعض عمليات
 لعمليات واختبارًا البتكاريا للتفكير واختبارًا للتحصيل الباحث اختبارًا

 تنمية في اإلستراتيجية هذه الدراسة فعالية نتائج وأظهرت، العلم
  . العلم عمليات وبعض البتكاريا والتفكير األكاديمي التحصيل

 توظيف أثر معرفة إلى دراسة هدفت) 2010( كما أجرى جبر
 ومهارات المفاهيم في تنمية المعرفية فوق التعلم دورة إستراتيجية

 عدأ وقد .األساسي العاشر الصف طلبة لدى بالعلوم البصري التفكير
 لمهارات واختبارًا للمفاهيم واختبارًا المحتوى لتحليل أداة الباحث

 إستراتيجية فاعلية النتائج كشفت وقد .للمعلم ودليال التفكير البصري
 البصري التفكير ومهارات المفاهيم في تنمية المعرفية فوق التعلم دورة

  .األساسي العاشر الصف طلبة لدى بالعلوم

 ,Scharmann,Kang(وكانج ونوه  اسكيرمانوأجرى كانج و
& Noh, 2010 ,Kang ( دراسة هدفت إلى تقصي اثر استيراتيجية

تحصيل طلبة الصف السابع في سيؤل  فياألحداث المتناقضة 
أجريت الدراسة  .بكوريا للمفاهيم العلمية والتغير المفاهمي عندهم

وأشارت النتائج إلى الدور االيجابي لألحداث  .طالبا )183(على 
مي يالمفاه غيرالمتناقضة على تحصيل المفاهيم العلمية والت

  .واالستمتاع بالمعرفة العلمية في الموقف التعليمي

  & ,Valanides  2013( فالنيديز وانجيليوتوصل سيتال و
Angeli, Stella, ( إلى نتائج مشابهة في الدراسة هدفت إلى معرفة

 ولطفلمي للمتعلمين يالمفاه التغيرثر األحداث المتناقضة على أ
وطالبة في الصف الرابع  ًاطالب) 15(اختيرت عينة مكونة من  .الغمرو

وبعد إجراء  .من ذوي التحصيل المرتفع والسادس والثامن األساسي
لمفاهيمي ا، كشفت النتائج أن التغير تحليلهاالمقابالت مع العينة و

هم يرتبط بكل بشكل كبير باألحداث المتناقضة في مفاهيم ديل
   .والغمروالطف

&  Kendeou, 2014( وكنديووأجرى مكرودين 
Mccrudden(  دراسة هدفت إلى تقصي العمليات العقلية

نصوصا سلبية وخاطئة المستخدمة من المتعلمين الذين يقرءون 
لمفاهيمي عندهم في قانون اثر ذلك على التغير أو ,حول الفيزياء
في طالب  )4(طبقت الدراسة على عينة مكونة من .نيوتن األول

لمتناقضة وأشارت النتائج إلى أن المعرفة ا .المرحلة اإلعدادية
أسهمت في إحداث التغير المفاهمي االيجابي حول قانون نيوتن 

  .األول

 ,Budiman،2014( وحليم ومحمد وعثمان، وأجرى بيدمان 
Halim , Mohd. & Osman, (ق في طر دراسة لمقارنة ثالث

رفي، والمواقف عالم الصراعإدارة  :استيراتيجية المتناقضات هي
 ًابطال )130(على عينة مكونة من  ،االعتياديةوالطريقة  ،المتناقضة

بمجموعتين تجريبيتين ومجموعة , في المرحلة اإلعدادية بماليزيا
اع المعرفي أكثر الصرطريقة إدارة النتائج إلى أن  أشارت .ضابطة

ومستوى التحصيل , المعرفي للمفاهيم العلميةوالنم فاعلية في
  .قضة كانت اقل أثرًافي حين أن طريقة المواقف المتنا ،العلمي

عينة من طلبة الصف على دراسة ) 2008(حليمة وأبوأجرى 
قسمت إلى  طالبًا) 83(الخامس األساسي بقطاع غزة تكونت من 

تجريبية درست وحدة في مختبر العلوم من خالل  ؛مجموعتين
 فيما, عددة قائم على األحداث المتناقضةبرنامج بالوسائط المت

 .درست المجموعة التجريبية الوحدة نفسها بالطريقة االعتيادية
أشارت النتائج إلى فعالية البرنامج القائم على األحداث المتناقضة في 

  .تنمية مفاهيم التنور الغذائي لدى طالب المجموعة التجريبية
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شابهة في دراسة إلى نتائج م )2008( شامةوأب وتوصل 
العلوم للصف األول ريس وحدة لية تدعاف تقصيأجراها بهدف 
 االستقصائية لألحداث المتناقضة مانشراتيجية سواإلعدادي باست

د تطبيق إجراءات وبع .يل وتنمية مهارات التفكير العلميالتحص في
التحصيل ومهارات التفكير العلمي  تحسنأظهرت النتائج  ,الدراسة

  .عند طلبة المجموعة التجريبية

ثر مخططات أ فحصدراسة هدفت إلى ) 2011( وأجرت ماضي
ومهارات حل المسالة , معرفي في تنمية المفاهيم العلميةالتعارض ال

العاشر بقطاع على عينة من طلبة الصف الدراسة طبقت . الوراثية
أشارت النتائج إلى فاعلية مخططات التعارض المعرفي في . غزة
  .ة المفاهيم وحل المسالة الوراثيةتنمي

اثر فحص إلى  )2013(ة العبوسي والعاني وهدفت دراس 
استراتيجية األحداث المتناقضة في تنمية المفاهيم واالتجاهات 

أجريت الدراسة  .العلمية لدى طالبات المرحلة اإلعدادية في األردن
إحداهما : طالبة قسمت إلى مجموعتين )84(على عينة مكونة 

ضابطة  لثانيةوا, ت بإستراتيجية األحداث المتناقضةتجريبية درس
راتيجية است ليةعاأشارت النتائج إلى ف .درست بالطريقة االعتيادية

األحداث المتناقضة في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية االتجاهات 
  . العلمية لدى أفراد المجموعة التجريبية

راتيجية األحداث ر العديد من الباحثين إلى أن استلقد أشا
المعرفية البنائية في علم  المدرسةالمتناقضة تعود جذورها إلى 

التقصي من ووهي تعمل على إثارة دافعية المتعلم للبحث . النفس
خالل حالة عدم االتزان المعرفي التي تصاحب هذه العلمية بسبب 

وال شك أن حل ). 2011ماضي، (التعرض ألحداث متناقضة 
المتعلم وال يصل . التناقض يعود بالمتعلم إلى حال االتزان المعرفي

وفق نسق يراه المتعلم  ،إلى هذه الحالة إال من خالل عملية تنظيم
يستخدم خبراته السابقة ليتمكن من تمثل خبرته  وفه .مناسبا له

درجة كبيرة وهي عملية تعتمد ب, المعرفيةه يتالحديثة الالحقة في بن
 الذي) 2010(وهذا ما يؤكده الموسوي  .ةعلى تنظيم هذه المعرف

خبرة الجديدة تحتاج إلى تنظيم جيد ليسهل تخزينها يرى أن ال
الى كما أن المتعلم بحاجة , ترجاعها بمستويات عالية من الدقةواس

فة التي تمكنه كيف ينظم معرفته ويعززها وفق األساليب المختلمعرفة 
  .من ذلك

أن عملية تنظيم المعلومات ) Bandura,1991(دورا ويرى بان
ملية ، لذا فهي عألفراداد كبير بخصائص في الذاكرة  ترتبط إلى  ح
وهي تعني قدرته على التحكم بسلوكه  .تنظيم ذاتي بالنسبة للمتعلم

األفعال  واختيار ،وكفي ضوء أفكاره الخاصة حول هذا السل
في تسهيل  أساسيًا التنظيم الذاتي دورًا يلعب، كما المناسبة لذلك

يتضمن وومن ثم استعادتها  .الحقائقوعملية تخزين المعلومات أ
  :هي) 2009ظافر،(ثالث خطوات 

 .م الذاتوهي من أهم جوانب تنظي :المالحظة الذاتية -أ
وتعني أن ينظر المتعلم إلى نفسه وسلوكه ويراقب تصرفاته ويكون 

  ا لحقيقة ما يفعلواعي

حد المهارات المعرفية التي تهدف أ ووه: الحكم الذاتي -ب 
سلوك اإلنساني من خالل تقييمه في ضوء إلى تهذيب وتنقية ال

  .المعايير السلوكية المعروفة

ة للهدف الذي تعد االستجابة الذاتي: االستجابة الذاتية -ج
تحسين كفاءته ذاتيا ووكه لأحد محددات س يضعه المتعلم لنفسه

  .دافعتيه وتنمية

اهتمام الباحثين باعتباره بلقد حظي التنظيم الذاتي للمتعلمين 
فقد أجريت حوله العديد من الدراسات والبحوث  .نتاجات التعلممن 
التي هدفت إلى دراسة العالقة بين ) 2014( العيثاويدراسة  :منها

السلوك االستكشافي وعالقته بالتنظيم الذاتي  لدى طلبة المرحلة 
 موجبة ةأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيو ،الثانوية في العراق

             .التنظيم الذاتي عند أفراد العينةوستكشافي بين السلوك اال

فت إلى دراسة هد) 2008( العضايلة والتركيووأجرى القمش 
 يتنظيم الذاتالتقصي فاعلية برنامج تعليمي في تحسين مهارات 

ذوي صعوبات التعلم من المرحلة االبتدائية في  ذتالمياللدى 
على السلوك السابق  أقائم أتعليمي ًاصمم الباحثون برنامج  .األردن

أشارت  .والسلوك الالحق للمتعلمين طةيالوس ةوالعمليات المعرفي
 تالميذلدى  يتنظيم الذاتالالنتائج إلى فاعلية تحسين مهارات 

  .المجموعة التجريبية

دراسة هدفت إلى معرفة كيفية ) Miller,2015(وأجرى ميلر 
التنظيم الذاتي في استخدام طلبة قسم الكيمياء الستراتيجيات 

 .رتباط ذلك بأدائهم في االختباراتومدى ا،مساق الكيمياء العامة
في  همءمن عينة الدراسة توقعوا أدا)%27(كشفت النتائج أن 

األداء وؤ كما كشفت وجود ارتباط قوي بين دقة التنب. االختبارات
  .الفعلي في االختبارات

دراسة ) Gurcay & Balta,2013(جوركي وبالتا  أجرىكما 
هدفت إلى معرفة أثر المعتقدات التحفيزية على مهارات التنظيم 

أشارت النتائج  .الذاتي لما وراء المعرفة في الفيزياء للطلبة األتراك
إلى أن درجات الطالب في التنظيم الذاتي لما وراء المعرفة كانت 

 موجبةوان كفاءتهم الذاتية في الفيزياء ترتبط بعالقة , عالية 
  .على التنظيم الذاتي في تعلم الفيزياءهم بقدرت

 ALrawahi &Bulushi, 2015)(وأجرى الرواحي والبلوشي 
لية كتابة طالب الصف العاشر بسلطنة عاف فحصدراسة هدفت إلى 

اختار  .على استراتيجيات التنظيم لديهم, عمان للمجالت العلمية
 تجريبية :قسمت في مجموعتين ًاطالب) 62( الباحثان عينة مكونة من

من خالل إنتاج المجالت  "المادة والطاقة"وحدة  وادرس )طالبًا32(
لوحدة نفسها بالطريقة ا وادرس )طالبا30( العلمية، وضابطة
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أشارت النتائج إلى تفوق طلبة المجموعة التجريبية في  ,االعتيادية
  .هم في المجموعة الضابطةئظرابنمهارات التنظيم الذاتي مقارنة 

يالحظ من الدراسات السابقة أن إستراتيجية التناقض المعرفي 
فهي تعمل  ؛التعلم المتنوعةتسهم بشكل كبير في تحسين مخرجات 

   دراساتعدة المفاهيم العلمية كما جاء في نتائج  تنمية على
2005, Sukujin)2010 ؛, kango ؛2011ماضي .,2008  احمد؛ 
االتجاهات : كما تعمل على تطوير كل من .)2013العبوس والعاني 

والتغير  مهارات التفكير العلمي،و ,لتعلموالدافعية ل,العلمية 
 ؛2008,احمد؛ Stella, 2013 ؛Sukujin, (2005. المفاهمي

Budiman, 2014(.  أما الدراسات التي تناولت مهارات التنظيم
تتطور الذاتي فقد أشارت نتائجها إلى أن هذه المهارات يمكن أن 
القمش  لدى المتعلمين من خالل برامج مقترحة كما في دراسة

من خالل بعض األنشطة الطالبية مثل إعداد وأ, ) 2008(وآخرون 
 Alra ,2015( الرواحي والبلوشي المجالت العلمية كما في دراسة

wahi & Balushi(.  كما أشارت إلى أن هذه المهارات ترتبط
 .)Miller,2015( ميلر االختبارات مثل دراسةبالتنبؤ باألداء في 

 مأنها ل,من نتائج هذه الدراسات والمتغيرات التي عالجتها  وويبد
مهارات  تنميةإستراتيجية األحداث المتناقضة في  الى أثرتتطرق 

  .التنظيم الذاتي

 .مما يعطيها ميزة إضافية ,وهذا ما تعالجه الدراسة الحالية
كونها تتبنى إستراتيجية تدريس مستنبطة من القران  عنفضال  هذا

نظريات الالكريم، وذلك بخالف الدراسات السابقة التي استندت إلى 
  .مجال التدريسفي  وتطبيقاتها المعرفية

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا  "قال الله تعالى في محكم التنزيل 

 :، وقال)89،النحل( "سلمينلكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للم
تشير هذه اآليات . )38،ماألنعا( "ما فرطنا في الكتاب من شيء"

ل ما يهم المسلم في إلى أن كتاب الله العزيز نزل فيه كالكريمة 
التي  ، بما فيه من توجيهات وإرشادات وأوامر ونواٍهدنياه وآخرته

واإلعجاز اإلعجاز العلمي من ضمنها أساليب التعليم والتعلم وصور 
؛ ما ورد في ها إستراتيجية األحداث المتناقضةولعل أنسب. التربوي

-مع الخضر -موسى عليه السالم -سورة الكهف حول رحلة سيدنا 
فقد قام سيدنا الخضر عليه السالم بثالثة أفعال  .عليه السالم

عليه –عند سيدنا موسى  بالدهشة واالستغرامتناقضة أثارت 
سفينة، وقتل الغالم بدون ذنب، وإصالح خرق ال :، وهي- السالم

   .الجدار في قرية رفض أهلها أن يستطعماهما

لدراسة الحالية التي تسعى إلى استنباط لجاءت الحاجة  وقد
طريقة في تدريس العلوم من اآليات الكريمة في سورة الكهف، 
 .وتأصيل هذه الطريقة من خالل نصوص اآليات القرآنية الكريمة

استخدامها في تدريس العلوم باعتبار أن لها مساحة كبيرة من ثم و
 .شاط المتعلمينفي نظريات التعلم المعرفية التي تعتمد على ن

ن تدريس العلوم في أمثل هذه الطرق سيما وإلى والشك أننا بحاجة 

كما أن طرائق التدريس  .ارسنا يغلب عليه اإللقاء والتلقيمد
 .ها تقوم على الحفظ واالستظهارألنالمستخدمة ال تنمي التفكير، 

ولما كانت المفاهيم العلمية واكتسابها احد أهداف تدريس العلوم، 
وان تحقيقه يتطلب طرائق تدريس مناسبة تتضمن سالمة اكتساب 
هذه المفاهيم من خالل قيام المتعلمين بأنفسهم بالبحث والتقصي؛ 

ى حد فان إستراتيجية األحداث المتناقضة تخدم هذه الغرض إل
آخر من أهداف ونتاجات  يعد هدفًا يتنظيم الذاتالكما أن . كبير

لما له من أهمية في إدراك المفاهيم العلمية وتعلمها  ،تدريس العلوم
   .بسهولة

محاولة  مشكلة الدراسة في أمكن تحديد ،في ضوء ما تقدمو
  : التالي السؤال الرئيس اإلجابة عن

يس العلوم في ضوء ما فعالية الطريقة المقترحة في تدر
المضامين التربوية لسورة الكهف واالتزان المعرفي في تنمية 
المفاهيم ومهارات التنظيم الذاتي لطلبة الصف السابع محافظات 

  غزة؟
  :ع منه األسئلة التاليةفرويت
طريقة تدريس العلوم  مراحل وشروط التعلم بحسب ما  -1

المستندة إلى المضامين التربوية لسورة الكهف واالتزان 
  المعرفي ؟

لطريقة المقترحة في تنمية المفاهيم العلمية لاثر  هل هناك  -2
 لدى طلبة الصف السابع األساسي بمحافظات غزة؟ 

لطريقة المقترحة في تنمية مهارات التنظيم هل هناك أثر ل  -3
 الصف السابع بمحافظات غزة؟الذاتي لدى طلبة 

  أهمية الدراسة

ها من في أصالة موضوعها كون الحالية تبرز أهمية الدراسة
قتراح طريقة تدريس تستند إلى الى اأوائل الدراسات التي تسعى 

ما  ووه, المضامين التربوية لسورة الكهف ومفهوم االتزان المعرفي
وتعود أهمية  .ةمن الدراسات في المنطقة العربي لم تتعرض له أي

األهمية النظرية المتمثلة في  :يه تثالث مجاالالدراسة إلى 
مساهمتها إلى جانب الدراسات العديدة األخرى في هذا الميدان إلى 
تطوير ممارسات تدريس العلوم حيث تفترض الطريقة المقترحة أنها 

كما تسهم في , المفاهيم العلمية لدى المتعلمينتسهم في تنمية 
 وفه الثانيأما المجال  .مهارات التنظيم الذاتي عندهمتطوير 

له عالقة ية التي تتمثل في توفير فرصة لكل من عملاألهمية ال
للتعرف إلى إجراءات تنفيذ الدراسة , بتدريس العلوم وتطويرها

واالنتقال من الدور التقليدي لتدريس العلوم إلى الدور المتمثل في 
ضح أهمية تكما ت. حث واالستقصاءنشاط المتعلمين وحثهم على الب

تسلط الضوء على العالقة بين األحداث  في كونهاهذه الدراسة 
المتناقضة وقدرة المتعلمين على إعادة االتزان المعرفي من خالل 

وهي عالقة لم تتطرق لها أي من , يتنظيم الذاتالميكانزمات 
توجه فقد  األهمية البحثية وأما المجال الثالث فه .الدراسات السابقة

ن الكريم واإلفادة من تطبيقاته ومضامينه آالقروأنظار الباحثين نح
التربوية في اقتراح استراتيجيات تدريس متطورة ومستندة إلى 
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تقدم  فإن الدراسة ،ما سبق ىباإلضافة إل. التراث الفكري اإلسالمي
واإلفادة استخدامه للباحثين يمكن , يتنظيم الذاتالمقياسا لمهارات 

  .منه

  حدود الدراسة ومحدداتها

يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود والمحددات 
  :التالية

تم تطبيق الدراسة على وحدة دراسية واحدة فقط من كتاب   -1
  .العلوم للصف السابع األساسي هي وحدة الحرارة في حياتنا

في هذه الدراسة على أربعة  يتنظيم الذاتالاقتصرت مهارات    -2
مراقبة الذات، تقييم الذات، تعزيز الذات، ضبط  :هيأبعاد 

عينة عشوائية من كما اقتصرت على  .الميراث والدافعية
طلبات الصف السابع األساسي في محافظة شمال غزة بوكالة 

  .2016-2015الغوث الدولية للعام الدراسي 
الصدق  من دالالت هادواتأل بما يتوفرنتائج الدراسة  تتحدد  -3

   .والثبات

  اإلجرائيةالتعريفات 

  التدريس المقترحة طريقة

قائمة على المضامين التربوية لسورة الكهف  طريقةهي 
وتتمحور حول تقديم أحداث متناقضة , ومفهوم االتزان المعرفي

مما يحثهم على البحث  ،المتعلمين لدىتثير الدهشة واالستغراب 
  .تزان المعرفياال الى حالة  واالستقصاء لحل التناقض والوصول

  الطريقة االعتيادية

وتستند  ،العلوم ةمارسها معلمتهي الطريقة المألوفة التي 
عادة إلى العرض اللفظي وطرح األسئلة وتجارب العروض العملية 

  .رفةللمع ةمن خاللها متلقي الطالبةويكون دور , أحيانا

   تنمية المفاهيم العلمية

من الصف السابع األساسي  طالبات كتسبهت ما مقدارهي 
وتقاس  .وحدة الحرارة في حياتنا نخالل دراستهمفاهيم علمية 

في اختبار تحصيل  ةحصل عليها الطالبتإجرائيا بالدرجة التي 
  .لهذه الغايةيم العلمية المعد المفاه

  مهارات التنظيم الذاتي

قدرة الفرد على التحكم في سلوكه من خالل إحداث تغيرات  
وتقدر بالدرجة الكلية التي  .بالمثيرات والعوامل التي ترتبط بها

من خالل اإلجابة عن فقرات مقياس التنظيم  الطالبةحصل عليها ت
  .الحالية الذاتي المعد ألغراض الدراسة

  مجتمع الدراسة وعينتها 

لصف السابع األساسي ميع طالب ايتكون مجتمع الدراسة من ج
فقد اختيرت من خالل االختيار  ،أما عينة الدراسة. بمحافظات غزة

 اأسفر هذو ،محافظات) 5(البالغ عددها العشوائي لمحافظات غزة 
مدرسة ) 12(تضم التي  عن اختيار محافظة شمال غزة االختيار 
وكانت مدرسة بنات  ،اختيرت منها مدرسة واحدة عشوائيا .إعدادية

 ،شعب للصف السابع األساسي) 8(وهي تضم . بيت الهيا اإلعدادية
 إحداهما  ،تمثالن عينة الدراسة عشوائيا  واختير منها شعبتان

طالبة  41)( تضمالثانية و، )مجموعة تجريبية( طالبة 42)( تضم
   .)مجموعة ضابطة(

  الدراسة  اتاأد

: أداتان لجمع البيانات همالتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت 
وفيما  .ومقياس التنظيم الذاتي ،اختبار تحصيل المفاهيم العلمية

  :يلي عرض لكل منهما

  اختبار تحصيل المفاهيم العلمية :أوال

أعد هذا االختبار لقياس تحصيل طالبات الصف السابع 
 ،األساسي للمفاهيم العلمية الواردة في وحدة الحرارة في حياتنا

مستويات التذكر واالستيعاب والتطبيق والمهارات العقلية  وذلك في
  :ه بعدة خطوات هيؤوقد مر بنا). تقويم-تركيب- تحليل(العليا

تحديد المفاهيم العلمية المتضمنة في وحدة الحرارة في   -أ
الجزء (حياتنا من كتاب العلوم للصف السابع األساسي 

  .بهدف صياغة فقرات االختبار ،)الثاني
ل محتوى الوحدة المذكورة من خالل تحديد عناوين تحلي  -ب

واستخراج المفاهيم العلمية الواردة في  .هاالدروس األساسية ل
  .درسًا أساسيًا) 12(حيث بلغ عدد الدروس  ،كل درس

: تم بناء جدول المواصفات ببعديه: بناء جدول المواصفات  -ج
والمحتوى  ،)استيعاب، تطبيق، مهارات عليا ،معرفة(األهداف 

دروس العلوم  درسا من) 12(الدراسي للوحدة المتمثل في 
وجرى تحديد األهداف السلوكية لكل  التي شملتها الوحدة،

  .درس منها
صيغت فقرات االختبار في ضوء جدول : بناء فقرات االختبار  -د

فقرة من نوع ) 40(تكون في صورته األولية من  .المواصفات
ضعت أربعة بدائل لكل فقرة تمثل االختيار من متعدد،بحيث و

وقد روعي عند صياغتها العديد من  .اإلجابات المحتملة
 سالمة اللغة، ومناسبتها لمستوى الطالبات،: االعتبارات مثل

ووضوح البدائل وتجانسها ،وارتباط الفقرات بمحتوى الوحدة
  .مع الفقرة وتساويها في الطول

  .بوضوحإعداد تعليمات االختبار والغرض منه   - ـه

  صدق االختبار 

على لجنة تحكيم مؤلفة من االختبار في صورته األولية عرض 
، المناهج وطرق تدريس العلوم في ثالثة أعضاء هيئة تدريس

وخمسة من معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي ممن لديهم 
بداء الرأي إ إليهموطلب  .الخبرة الكافية للحكم علي صدق االختبار

 ،تها لألهداف التي تقيسهاممالء ىكل فقرة ومد ىفي محتو
وحذف  ،ألفراد العينة تهاومالحظة الدقة اللغوية والعلمية ومناسب
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أعيد  ،في ضوء مالحظات المحكمين .وتعديل ما يرونه مناسبا
من  مكونًا يةئوبقي االختبار في صورته النها .فقراتال بعض النظر في

  .ةفقر) 40(

  ختبارالتطبيق االستطالعي لال

طالبة من ) 38(عينة استطالعية مكونة من  ىاالختبار عل طبق
طالبات الصف السابع األساسي من خارج أفراد العينة في منطقة 

، بهدف إناث تابعة لوكالة الغوث الدوليةشمال غزة في مدرسة 
 فضًال، فقرات االختبار وحساب الزمن الالزم إلتمامه ىوضوح محتو

وفيها يلي  ز،يالثبات ومعامل الصعوبة والتميت عن استخراج دالال
  .توضيح هذه المعامالت

   ثبات االختبار

 ريتشاردسون - ردلحساب ثبات االختبار، استخدمت معادلة كو
)KR-20 (وكانت قيمة الثبات  ،بعد تطبيقه علي العينة االستطالعية
وتشير إلي  ،حقيق أهداف الدارسةتقيمة مناسبة لوهي  .)7900(

، مما يؤكد سالمة استخدامه ارمن ثبات االختب مناسبةتوفر درجة 
  .  طالباتتحصيل المفاهيم العلمية لدي ال ىفي الحكم علي مستو

  ختبار إلصدق ا

، عتمادا علي درجات طالبات العينة االستطالعية في االختبارا
، وتراوحت عوبة لكل فقرة من فقرات االختبارحسبت معامالت الص

 .وهي قيم مناسبة ألغراض البحث) 0 80.(و) 0.20(ذه القيم بين ه
وتراوحت  ،ز لكل فقرة من فقرات االختباريكما حسبت معامالت التمي

قدرة  ىوهي معامالت تشير إل .)7.0-3.0( بينهذه المعامالت 
  .يزيالتم ىجميع فقرات االختبار عل

  مقياس التنظيم الذاتي: ثانيا

لقياس مهارات التنظيم الذاتي لدي عينة يهدف هذا المقياس 
مقياس  ىعل عثر ،سةاروبعد اطالع الباحث على أدبيات الد .اسةرالد

(Bandey&Moor,2010). معد لقياس التنظيم الذاتي عند  ووه
 .)Bandura(اندورا قائم على النظرية المعرفية لب وهالمراهقين، و

وجرى تعريب النسخة األصلية منه باالستعانة بأحد المتخصصين 
التطابق  مدىباللغة االنجليزية ثم عرضه على متخصص أخر لتقدير 

واتضح أن الترجمة مطابقة تماما، ثم عرض على  .بين الترجمتين
متخصص في اللغة العربية للتأكد من سالمة صياغة فقرات المقياس 

  .لغويا

 ،فقرة لقياس مهارات التنظيم الذاتي) 36(يتكون المقياس من 
مراقبة الذات، تقييم الذات، تعزيز : موزعة في أربعة مجاالت هي

غت الفقرات ووضعت لكل فقرة يص. يراث والدافعيةثالذات، ضبط الم
دائما،  علىتنطبق : وهي) ي المقياس األصليكما ف(ثالثة بدائل 
أحيانا، ال تنطبق عل تنطبق علي1،2،3(عطي الدرجات ابدآ، وت ي (

) 108(ن الدرجة النهائية للمقياس إوبالتالي ف. الترتيب ىعل

يبين مجاالت )1(والجدول . درجة)72(واالفتراضي ه هومتوسط
  .المقياس وفقراته

  يتنظيم الذاتالمجاالت وفقرات مقياس مهارات  :)1(جدول 

  عدد الفقرات                 المجال             
  9      مراقبة الذات                         

   9  تقييم الذات                            
 10    لذات                           اتعزيز

  8       ضبط المثيرات والدافعية             
  36       المجموع                          

  

    صدق المقياس

، عرض على العربيةيئة المقياس ومناسبته للبللتأكد من صدق 
إبداء  اليهم أساتذة في علم النفس والقياس والتقويم، وطلب) 4(

 ،تحته تندرجالرأي في مدى انتماء فقرات المقياس للمجال الذي 
  . الصياغة اللغوية للفقرات ومناسبتها لطلبة الصف السابع األساسيو

بية، مما يعزز الثقة وقد جاءت جميع مالحظات المحكمين ايجا
  .في قدرة المقياس على قياس مهارات التنظيم الذاتي لعينة الدراسة

  ثبات المقياس

كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة  بطريقةتم حساب معامل الثبات 
توافر  ىإل، مما يشير )0.81(معامل الثبات حسب هذه المعادلة 

  .اسةرمكن االعتماد عليها في هذه الديدرجة عالية من الثبات 

  إعداد دليل الوحدة الدراسية 

من كتاب العلوم  "الحرارة في حياتنا"تم إعداد دليل لوحدة 
الجزء الثاني، وفق الطريقة المقترحة القائمة /للصف السابع األساسي

متناقضة المستنبطة من سورة الكهف، ومفهوم حداث الاأل على
  :التالية، وقد اختيرت هذه الوحدة لألسباب االتزان المعرفي

 .تتناول الوحدة العديد من المفاهيم العلمية المهمة في حياتنا1- 
تكثر تطبيقات المفاهيم العلمية الواردة في هذه الوحدة في 2- 

 .الحياة اليومية
أفاد العديد من معلمي العلوم أن الوحدة تتسم بنوع من صعوبة  3-

 .المتعلمين ىالفهم لد
حداث المتناقضة واالتزان ة األهناك فرصة كبيرة لتوظيف طريق4- 

  . عند تدريس هذه الوحدة يالمعرف
  :ما يلي علىوقد اشتمل الدليل 

  مقدمة -1

تعريف دقيق وشرح واف لطريقة تدريس  علىاحتوت المقدمة 
 ،حة والمستنبطة من المضامين التربوية لسورة الكهفرتقالعلوم الم

مع توضيح مراحل هذه الطريقة وشروط  ،يومفهوم االتزان المعرف
  . استخدامها في الموقف التعليمي
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  :الخطة الزمنية للوحدة -2
تم تحديد عدد الحصص الالزمة لتدريس كل موضوع من 

حصة ) 16(درسا، بواقع ) 12(الوحدة التي تضمنت موضوعات 
  .شهرا كامال تستغرقا قددراسية، و

 ،المفاهيم العلمية علىاشتملت هذه الخطة :خطة التدريس -3
وموضع األحداث المتناقضة فيها، واألنشطة العلمية والتجارب 

  .التي يمكن من خاللها دراسة هذا التناقض وحله

  المفاهيم العلمية للوحدة، وأنشطتها وأحداثها المتناقضة :)2( جدول   
  األنشطة العلمية   حداث المتناقضةاأل  المفهوم العلمي

  درجة الحرارة -1
  واحدة  ةحص   

  

  كمية الحرارة  -2
  حصتان    

  

  

  الحرارة النوعية  -3
  حصتان     

  
  
  

  االتزان الحراري  4-
  حصتان     

  

تمدد المواد  -5

  الصلبة بالحرارة 
  حصة واحدة 

  تمديد السوائل  -6
  )حصتان(       

  تمدد الغازات  -7
  حصة واحدة

  

الرغم  علىسكان المناطق القطبية يعيشون في بيوت من الجليد 
  .من انخفاض درجات الحرارة

  

معينة من  اختالف درجة حرارة كأسين من الماء بكل منها كمية
  .الماء

  
  

اختالف درجة حرارة كمية من الماء في كأسين يلقي في األول 
  .والثاني كرة حديد ساخنة ،كرة زجاج ساخن

  
  

  

رتفاع درجة حرارة اليابسة في الصباح أكثر من درجة حرارة ماء إ
  الرغم من تعرفها لنفس كمية الحرارة من الشمس  على البحر،

  

نها، وال تدخل بعد يل تسخة قبتدخل كرة الحديد في  الحلق
  .أن حجم الكرة ظاهريا لم يتغيرمن الرغم  على، التسخين

  
الرغم من سلقه في الماء  علىتحول البيض من سائل إلي صلب 

  .الساخن
  

  وضع زجاجة ممتلئة بالماء في مجمد الثالجة
ملء إطارات السيارات بالهواء في فصل  عدم مناقشة أسباب

  سرعة السيارة علىن ذلك قد يؤثر أ من الرغم علىالصيف 

  تقدير درجة الحرارة باليد -
  رمومتر ثقياس درجة الحرارة بال -
  

تسخين كأسين كل منها يحتوي كمية من الماء  -
وتزويد كل منها بنفس كمية الحرارة، وتسجيل درجة 

   .حرارة الماء في الكأسين بعد التسخين
  

أحداهما  ،تسخين كرتين متساويتين في الحجم -
حديد، والثانية زجاج لنفس الفترة من الزمن، وإلقاء 
كل منها في كأس به ماء، وقياس درجة حرارة الماء 

  في الكأسين 
  

تسخين كمية من الماء من خالل وضع مسمار  -
  ساخن فيها 

  

  تجربة الكرة والحلقة 
  
  

  

وضع دورق به ماء وله سدادات مطاط بها ثقب منفذ 
  .رفيعة، في ماء ساخنمنه أنبوبة زجاجية 

  

   منظم الحرارة  -8

  )الثيرموستات(
  حصة واحدة

انتقال الحرارة في  -9

  المواد الصلبة 
  حصة واحدة 

  

انتقال الحرارة  - 10

  في السوائل 
  انتقال الحرارة بالحمل 

  حصة واحدة
   

انتقال الحرارة  - 11

  في الغازات 
انتقال الحرارة بالحمل -

  واإلشعاع 
  .حصة واحدة

  

  التدفئة المركزية  - 12
  حصة واحدة

الرغم أن  علىتعمل ثالجة المنزل دون توقف بسبب خلل ما 
  .توقفها لعدة دقائق ضروري إلزالة الثلج المتراكم في المجمد

  
قضيب معدني من أوله ألخره،عند  علىع مثبت مانصهار ش

  .تسخين احد طرفيه

  
 ،من األسفل ،يمكن لمس أنبوبة االختبار التي بها ماء ساخن

الرغم من تعرض الماء  على ىبينما ال يمكن لمسها من اعل
  .خلها لنفس كمية الحرارةابد
  
  
  

الرغم من عدم الجلوس  علىالشعور بالدف في غرفة بها مدفأة 
  .بجوارها ومقابل المدفأة أ

  
  
  
  

تصاعد الماء الساخن في ترموس السخان الشمس من أسفل إلي 
  .الرغم من تناقض ذلك مع مفهوم الجاذبية األرضية على ،علىا

تكوين دائرة كهربية لتوضيح كيفية فتح وغلق الدائرة 
من خالل شريط ثنائي الفلز معرض للحرارة 

  ).الثيرموستات(
  

عرض تجربة باستخدام قضيب معدني وأعواد ثقاب 
  .وشمع ومصدر حرارة وتسخين احد طرفي القضيب

  

  

ي أنبوبة اختبار ومحاولة تسخين كمية من الماء ف
  .علىومرة من ا ،لمسها مرة من أسفل

  

  
  .تجربة توضيح انتقال الحرارة في الغازات

  
  
  
  

أجراء تجربة باستخدام دورق  سفلي وعلوي مقلوب 
واحدة مستقيمة والثانية  ،بينهما أنبوتين زجاجتين

لي فووضع كمية ماء في الدورق الس مقلوبة،
  .وتسخينه
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 مجموعة من محكمين ىللتأكد من صالحية الدليل، عرض عل
ي الخبرة في ومعلمي علوم في مرحلة التعليم األساسي العليا ذ من

مناسبة الدليل  مدىأبداء الرأي حول  اليهموطلب  ،تدريس العلوم
مناسبة  ى، ومددريس باألحداث المتناقضة وشروطهالتنفيذ الت

األحداث المتناقضة الواردة فيه للدروس التي وضعت لها، وكذلك 
مناسبة األنشطة العلمية المقترحة في عرض األحداث العلمية 

ولم يبد أي من المحكمين مالحظات جوهرية  .المتناقضة وحلها
لتحقيق أهداف الدليل تستوجب التعديل، مما يعني صالحية 

  .ةسارالد

  اسةرالدمنهج 

ن متكافئتين سة المنهج شبه التجريبي بمجموعتيارالد اعتمدت
وفق  "الحرارة في حياتنا"وحدة  تدرسمجموعة تجريبية :هما

، من سورة الكهف واالتزان المعرفي الطريقة المقترحة المستنبطة
  .دة نفسها وفق الطريقة االعتياديةالوح توالثانية ضابطة درس

    تكافؤ مجموعتي الدراسة

مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي  للتأكد من تكافؤ
 حسبتثم  ،طبق االختبار قبليا على المجموعتين ،للمفاهيم العلمية

وجرى فحص داللة  ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
وأشارت النتائج إلى عدم وجود ،)ت(الفرق بينهما باستخدام اختبار 

تحصيل المجموعتين فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات 
مما يشير إلى تكافؤهما في تحصيل المفاهيم ،الضابطة والتجريبية

  .العلمية قبل تطبيق التجربة

  ومناقشتهاسة ارنتائج الد

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول : أوال

مراحل وشروط التعلم بحسب ما : "ينص هذه السؤال على
تربوية لسورة المضامين ال ىطريقة تدريس العلوم المستندة إل

  " ، ومفهوم االتزان المعرفي؟الكهف

كتب ومراجع تفسير  ىتم الرجوع إل ،السؤال الإلجابة عن هذ
القران الكريم للعديد من اآليات الواردة في سورة الكهف وهي 

عليه  -، وهي  تصف بدقة ما دار بين سيدنا موسى)82-60(اآليات 
االستفادة من هذه اآليات  تعليه السالم، حيث تم- والخضر  ،السالم

حداث ألا ىفي استنباط طريقة تدريس العلوم المقترحة القائمة عل
وفي  ،ومفهوم االتزان المعرفي ،المتناقضة على غرار سورة الكهف

تدريس لتمكن الباحث من اقتراح طريقة  ،ضوء تفسير هذه اآليات
  :من جزأين هما تالعلوم تكون

  التعلممراحل  -أ

هذه الطريقة من عدة مراحل مستنبطة من سورة الكهف تتكون 
  :وهي

  مرحلة عرض األحداث المتناقضة -1

في هذه المرحلة يتم عرض األحداث العلمية المتناقضة 
الواردة في أي درس من دروس العلوم، بحيث يشكل هذا التناقض 

كما  ،تحديا لعقول المتعلمين ويثير لديهم االستغراب واالستهجان
حدث مع سيدنا موسي عليه السالم في مواقف ثالثة وصفتها اآليات 

  :الكريمة في سورة الكهف وهي
َقاَل َأَخرقَتها ِلُتغرق  ۖ◌ لسِفيَنِة َخرَقهاانَطَلَقا حتَّى إَذا رِكبا ِفي اَف"  -ا

    .﴾71﴿َأهَلها َلَقد جئَت شيا إمرا

فانطلقا حتى إذا لقيا غالما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير "  -ب

  .﴾74﴿نفس لقد جئت شيئا نكرا 

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما " -ج
خذت قال لو شئت لّت ۖ◌ فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه 

  .﴾77﴿عليه أجرا

، عليه السالم ىموسابقة أن سيدنا يتضح من اآليات الس
 لديهأحداث متناقضة أثارت  ةتمت مواجهته بثالث،المتعلم هناووه

لة بمعنى حدوث حا ،االستغراب والدهشة والرغبة في معرفة األسباب
وهذه الحالة دفعته إلثارة  .شديدة من عدم االتزان المعرفي

التساؤالت المبينة في اآليات السابقة، على الرغم من وجود اتفاق 
قال فإن  ":بينه وبين الخضر عليه السالم بعدم السؤال سابق

  .﴾70﴿ااتبعتني فال تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر

  مرحلة البحث عن حل التناقضات -2

التي تسبب االستغراب  ىمرحلة متداخلة مع المرحلة األول وهي
كما تسبب لهم حالة من . العلمي والفضول والدهشة لدى المتعلمين

وهذه الحالة تدفعهم لالستفسار والبحث  .االتزان المعرفي عدم
وقد استنبطت  .والتقصي بهدف العودة إلي حالة االتزان المعرفي

عليه السالم  ىمن األسئلة التي سألها سيدنا موسهذه المرحلة 
: للخضر على الرغم من وجود اتفاق بينهما علي عدم السؤال وهي

ِشئَت  َلو ،؟َأَقَتلَت َنفسا زِكيَة بَغير َنفس؟، اَتها ِلُتغرق َأهَلهَأَخرق
  .َلتََّخذَت عَليِه َأجرا

  تزان المعرفياإلالعودة الى مرحلة حل التناقض و -3

 حٌل ىإل -بإشراف المعلم -في هذه المرحلة يتوصل المتعلمون
حالة االتزان المعرفي،  ىالي العودة إلوبالت ،األحداث المتناقضة

  .ىهم في المرحلة األوليدلوإرضاء الفضول العلمي الذي حدث 

  :وقد استنبطت هذه المرحلة من اآليات الكريمة التالية

َقاَل هَذا ِفراق بيِني وبيِنك سُأَنبُئك بَتْأِويل ما َلم َتسَتِطع عَليِه 
َفَكاَنْت ِلمساِكين يعمُلون ِفي اْلبحر َفَأردُت َأن َأما السِفيَنُة  [78] صبرا

وَأما اْلُغَلام  [79]َأِعيبها وَكان وراَءهم مِلك يْأُخُذ ُكلَّ سِفيَنٍة َغصبا
َفَأردَنا َأن [80] َفَكان َأبواه مؤِمَنين َفَخِشيَنا َأن يرِهَقهما ُطْغياًنا وُكْفرا

وَأما اْلجدار َفَكان  [81] يبِدَلهما ربهما َخيرا ِمْنه زَكاًة وَأْقرب رحما
ِلُغَلامين يِتيمين ِفي اْلمِديَنِة وَكان َتحَته َكْنز َلهما وَكان َأبوهما صاِلحا 
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ُلَغا َأشبي َأن كبر ادا َفَأرمو كبر ًة ِمنمحا رمها َكْنزجَتْخرسيا ومهد
  .[82] َفعْلُته عن َأمري َذِلك َتْأِويُل ما َلم َتسِطع عَليِه صبرا

  شروط التعلم  - ب

في سورة الكهف العديد من شروط  )82-60(ورد في اآليات 
  :عرضها كما يليالتعلم بطريقة األحداث المتناقضة يمكن 

  الخبرات السابقة -1

بها مقدار ما يمتلكه الفرد من خبرات ومعارف سابقة  يونعن
وتبرز  ،والتي تشكل شخصيته المعرفية والعقلية ،لمعرفيةفي بنيته ا

ن سيدنا موسى عليه السالم كان أوال شك . مستوى ثقافته وقدراته
العزم من  يأولمن  وعلى درجة كبيرة من العلم والمعرفة وه نبيًا

  . األنبياء

  التعلم فيالرغبة  -2

بحيث ،ويقصد بها هنا االستعداد الواعي للتعلم عند المتعلمين
ويبدي رغبة كبيرة في ،يبادر المتعلم للبحث عن المعرفة العلمية

 وقد اشتق هذا الشرط .ولديه دوافع قوية للعلم والمعرفة ،التعلم
   :من اآليات

َأمِضي ولبحرين َأاع مَلا َأبرح حتَّى َأبُلَغ مج اهلفتوإذ َقاَل موسى "
   .﴾60﴿ "حُقبا

"َلى َأن  ۥَقاَل َلهع كعل َأتَّبى هوسلِّمما عِمم نلِّمشداُتع66﴿ "َت ر﴾.  

على  أصر-عليه السالم -ويرى المفسرون أن سيدنا موسى 
-التعلم واالستزادة في المعرفة من خالل البحث عن سيدنا الخضر

 ووه ،-سبحانه وتعالى- في المكان الذي حدده له ربنا  -عليه السالم
قيل أنها  والحقب. ااضطره ذلك ألن يمضي حقب وول .مجمع البحرين

  .سنة 80، وقيل سنة 70تعادل 

إلى شدة الرغبة السابقة ويشير هذا اإلصرار في اآلية الكريمة 
  .مفي التعل

  الصبر والمثابرة في التعلم -3

بها هنا تحمل المشقة في رحلة البحث العلمي  يقصدو
واالكتشاف، وعدم االكتفاء بالمعرفة التي يتلقاها المتعلم من معلمه 

نشطة مثل من خالل العرض والتلقين، بل القيام بالعديد من األ
عن صادر التعلم المتنوعة بحثا ، واستخدام مالبحث وزيارة المكتبات

وقد استنبط هذا الشرط من  .العلم والمعرفة لحل التناقضات
ر عَلى ما َلم بف َتصوَكي [67]را صبَقاَل إنَّك َلن َتسَتِطيع مِعي : اآليات

 ارَأعِصي َلك َأم ا وَلاللَّه صابراإن شاَء  سَتجدِنيل اَق [68]ُخبرا  ِاُتِحط به
﴿69﴾.   

إلى أن طلب العلم يحتاج إلى الصبر  الكريمة تشير هذه اآليات
فعلى المتعلم تحمل  .أساسي لحدوث التعلمشرط ووه .والمثابرة

لمعرفة العلمية وإتقانها ل  المشقة وبذل كل جهد مستطاع للتوصل
  .اآليات تشيركما 

  عدم السؤال عن المتناقضات -4

 حداثعدم السؤال عن األن على المتعلم أويقصد بها هنا 
ن عرض المتناقضات على المتعلم أذلك  ،المتناقضة التي تعرض عليه

وهذا ما يدفعه  ,واالستهجان واالستغراب ,ه الفضوللدييثير 
إال أن هذا السؤال يفسد طريقة , للسؤال بشكل عفوي ومباشر

ليس  والن المطلوب من المتعلم ه ,المتناقضة حداثالتدريس باأل
ناجم  ,لألحداث المتناقضة ن السؤال في بداية التعرضأ إذ ,السؤال
عن تعارض الحدث المتناقض مع البنية  فعل انفعالي ناجم عن رد
وليس من عمليات تفكير  ,ية والخبرات السابقة لدى المتعلمالمعرف

فان البحث  ،وفى هذه الحالة. قية منظمة تستند إلى خبرات كافيةمنط
ن بدال م ,المطلوبول للتناقضات هوتفسير منطقي ومعقو عن حل

الن هذه التساؤالت في بداية .االستهجان واالستغراب والتساؤل
وال تفيد في توظيف  ،التعامل مع األحداث المتناقضة تكون سطحية

العمليات العقلية المتنوعة عند المتعلمين كالمالحظة والتجريب 

َفإن َقاَل " :وقد استنبط هذا الشرط من اآلية .واالستقصاء وغيرها

  .﴾70﴿ تَّبعَتِني َفَلا َتسلِني عن شيٍء حتَّى ُأحِدَث َلك ِمنه ِذكراا

  عدم االتزان المعرفي –المعرفي صراع ال -5

حالة عقلية معرفية تنتاب المتعلم نتيجة مواجهته بأحداث 
مما , ومعلومات متناقضة تماما مع ما يحمله من خبرات سابقة

وهذه الحالة  .االختالل المعرفي وعدم االتزانيسبب له حالة من 
سيما وأن , ناقضةشرط مهم من شروط التعلم بطريقة األحداث المت

في  العديد من الدوافع والرغبة لديهها  يثير يوصول المتعلم إل
البد لها أن  تنسجم مع مخزونه  ،البحث عن حلول معرفية منطقية

ا الشرط من العديد من وقد استنبط هذ .المعرفي وخبراته السابقة

َتها ِلُتغرق َأهَلها َلَقد جئَت شيا َقاَل َأَخرق(:اآليات القرآنية وهى

 )ارا نُّكئَت َنفسا زِكيَة بَغير َنفس لََّقد جئَت شيَقاَل َأَقَتل(و)إمرا

عليه -إن توجيه سيدنا موسى ). اِشئَت َلتََّخذَت عَليِه َأجروَقاَل َل(و
تشير بكل -عليه السالم  -هذه األسئلة  لسيدنا الخضر-السالم 

وضوح إلى وجود حالة من االستغراب واالستهجان وعدم االتزان 
الن ما قام ,المعرفي  الصراعوهذا ما يوضح معنى . المعرفي عنده

به سيدنا الخضر يتنافى تماما ويتناقض مع المعرفة العلمية التي 
ويتفق هذا الشرط بدرجة  . يمتلكها سيدنا موسى عليه السالم

معينة مع ما أشارت إليه نظريات التعلم المعرفية المبينة في النظرية 
 علىحيث فسر  الذكاء  ،المعرفيوالبنائية مثل نظرية بياجيه في النم

عند ما يجابه  ،إليه كل التراكيب العقلية ىنه نوع من التوازن تسعأ
وتفعيل دوافعه إليجاد  ،كافية إلثارة اهتمامه المتعلم بمواقف تعلم

حلول مرضية للتناقض القائم بين البنية العقلية، والموقف الذي 
  ).2008,القيسي (يتعرض له المتعلم والمتسم بالتناقض

  تزان المعرفيإلالى حالة االوصول  -6

اإلشباع المعرفي بعد حل التناقض بصورة  وويقصد به هنا ه
وفيها يكتسب  .حدوثهاعقلية تسهم في تفسير المتناقضات وأسباب 

لدمجها  تنظيمها وترتيبها تمهيدًا علىالمتعلم خبرات جديدة يعمل 
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وهي معرفة وظيفية  .ةينمن هذه الب وتصبح جزءًا ،في بنيته المعرفية
ألنها ساعدته في حل األحداث المتناقضة والوصول  ،مقنعة للمتعلم

إلي تفسير عقلي لها، مما  يشكل حالة من الهدوء المعرفي 
  .تزان المعرفيحالة اإلالى بمعنى عودة المتعلم . نفعاليواال

وقد استنبط هذا الشرط من سياق اآليات الكريمة في سورة 
قضات التي والتي لم يرد غيرها بعد حل التنا) 82-60(الكهف من 

ليها وردت في قوله اأال أن هناك إشارة  ،ىتعرض لها سيدنا موس
َذا ِفراق بيِني وبيِنك سُأَنبُئك بَتْأِويل ما َلم َتسَتِطع َقاَل ه" :ىتعال

ويتفق هذا الشرط مع ما جاء في األدب التربوي  .﴾78﴿ عَليِه صبرا
الذي  بياجيه حول نظريات التعلم المعرفي خصوصا في نظرية

ليها بعد تفسير اوكيفية العودة  ،تحدث عن حالة االتزان المعرفي
  .األحداث المتناقضة

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  :ثانيا

المقترحة في لطريقة ل هل هناك أثر" :علىنص هذا السؤال 
تنمية المفاهيم العلمية لدي طلبة الصف السابع األساسي بمحافظات 

  ".غزة ؟

ية حسبت المتوسطات الحساب، لإلجابة عن هذا السؤال 
المجموعتين في اختبار تحصيل  واالنحرافات المعيارية لدرجات

 ، 18.4)( المجموعة الضابطة أداء وكان متوسط .المفاهيم البعدي
المجموعة أداء بينما بلغ متوسط ). 8.7(وبانحراف معياري 

إلي  هذه القيمتشير و .)10.4( وبانحراف معياري )23.2(التجريبية 
قيم المتوسطات الحسابية لدرجات بين  ةظاهر قووجود فر

ولمعرفة  .اسة في اختبار تحصيل المفاهيم العلميةرالد تيمجموع
 التباين المشتركليل استخدم اختبار تح داللة هذا الفرق،

)ANCOVA( متغيرًا، باعتبار التحصيل القبلي للمجموعتين 
  . ذلكن ييب )3(والجدول  ،مشتركا

الختبار داللة فرق متوسطات  التبايين المشترك تحليل :)3(جدول 
  .اسة في اختبار التحصيل البعديروعتي الدمدرجات مج

  )ƞ2(إيتا   لداللةا )   ف(متوسط       درجات     مجموع      مصدر
          المربعاتالحرية        المربعات    باين الت 

    0.55    0.036   4.57       429.12     2     429.12    المتغير 
                                                              المصاحب
 0.46   0.00   66.54    6241.22          2     22.641المجموعة

  93.79      81   7315.75     الخطأ
  83   13986.09 المجموع

المناظرة للمجموعة هي  )ف(إن قيمة ) 3(يتضح من الجدول 
مما يعني وجود فرق ) 0.000(وان مستوي الداللة هو ،)66.54(
ر اسة في اختبارل إحصائيا بين متوسط درجات مجموعتي الداد

لصالح طريقة التدريس  ىإل ىيعز البعديتحصيل المفاهيم العلمية 
  . ةيبيالمجموعة التجر

أن قيمة مربع إيتا  )3(وقد أشارت النتائج المبينة في جدول 
ريقة التدريس ط(ثر المتغير المستقل أن حجم أي أ. )0.46(هي 

تحصيل المفاهيم  والمتغير التابع وه على )بالطريقة المقترحة
حجم كبير نسبيا، مما يؤكد وجود فاعلية عالية لطريقة وه ،العلمية

سورة الكهف واالتزان المعرفي، في  علىالتدريس المقترحة القائمة 
  . الطالبات ىتحصيل المفاهيم العلمية لد ىتحسين مستو

المجموعة  اتلباأن طأساس  علىويمكن تفسير هذه النتيجة 
من خالل أحداث الحرارة في حياتنا  ةوحد نة ٌقدمت لهيبيالتجر

وتجارب علمية متناقضة، حيث تمت مواجهتهم بمعلومات تتعارض 
. المعرفية نفي بنيته الموجودة إلي حد كبير مع معلوماتهم السابقة
البحث ونح ندفعتهالطالبات،  ىوالشك أن سيطرة  هذه الحاالت عل

نوعا من  نهيدللها، مما خلق  نعن حلول للمتناقضات التي تعرض
 نأي أن دافعيته ،شديدة في التعلموالرغبة ال ،لداخلياالنضباط ا
فضال عن  حدوث حالة هذا  .التعلم ارتفعت بشكل كبير والذاتية نح

لخبرات تتناقض  نبسبب تعرضه ناع المعرفي لديهرصداخلية من ال
للبحث ن بقة، وال شك أن هذه الحالة دفعتهالمعرفية السا نمع خبراته

حالة االتزان المعرفي، وهذا ما الى قصي لحل التناقض والعودة والت
ورد في شروط التعلم بطريقة التدريس المقترحة القائمة على سورة 

سيما أن جميع الشروط الواردة في هذه  ،الكهف واالتزان المعرفي
بخبرات  نعند مواجهته الطالبات علىالطريقة انطبقت تماما 

  :مثل ،السابقة ناقض مع خبراتهوأحداث ومشاهدات علمية تتن
الرغم  علىسكان المناطق القطبية يعيشون في بيوت من الجليد  -

   .من انخفاض درجات الحرارة
الكرة الحديدية تدخل من الحلقة قبل التسخين، بينما ال تدخل  -

  .بعد التسخين
الرغم من تعرضه لدرجات  علىتحول البيض من سائل إلي صلب  -

  .حرارة عالية
من خالل وأ ,ا مباشرةإم نرها من التناقضات التي عرضت عليهوغي

  .عرض تجربة ما

رغبة في  نهيدلمن تناقضات أثار  الطالباتله  تإن ما تعرض
في الموقف التعليمي بفعالية  شاركن، لذا تفسير هذه التناقضات

من معارف سابقة لالجتهاد وتقديم تفسيرات ن ما لديه اتستخدمم
بالموقف  نواهتمامه ناطهوبالتالي زاد انخر ،التناقضاتمعقولة حول 

في  سوشمان ريتشاردوينسجم هذا التفسير مع ما أورده  .التعليمي
والذي أكد فيه أن المتناقضات نموذجه حول التعلم من خالل حل ،

المتعلمين يكونون أكثر نشاطا عندما يواجهون بأحداث متناقضة 
للتأكد من حدوث  ،لمعلوماتتدفعهم للبحث واالستقصاء وجمع ا

ومن خالل  .الموقف التعليمي الذي ينطوي على مشكلة وتناقضات
هذه األنشطة يحاول المتعلمون الوصول إلى تفسير األحداث 

المجموعة  وهذا ربما ساهم بقدر كبير في تفوق .المتناقضة وفهمها
المفاهيم العلمية  ترسدلتي المجموعة الضابطة ا علىالتجريبية 

  .العرض والمناقشة علىالقائمة  إلعتياديةانفسها بالطريقة 

سكوجين : سات كل مناروتتفق هذه النتيجة مع نتائج د
)Sukjin. 2005( وكنج وآخرون )Kange et al, 2010(، وستيال 

 احمدو )2008( أبوحلميهو) Stella, etal.2013( وآخرون
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  Kendeou. 2014( ووكندومكرودين  ،)2011( وماضي) 2008(
&Mecrudden ..(  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : ثانيا

لطريقة المقترحة في لاثر  هل هناك :ينص هذا السؤال على
تنمية مهارات التنظيم الذاتي لدى طلبة الصف السابع األساسي 

  ؟بمحافظات غزة 

حسبت المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية لدرجات طلبة مجموعتي الدراسة على مقياس 

حيث بلغ المتوسط الحسابي لطلبة المجموعة ، التنظيم الذاتي
بينما بلغ ). 10.45(، واالنحراف المعياري لها )56,50( الضابطة

واالنحراف ) 76.58(المتوسط الحسابي للطلبة المجموعة التجريبية 
وتشير هذه القيم الى وجود فرق ظاهري ). 12.70(المعياري لها 

لعينتين ) ت(ٌاستخدم اختبار  ،داللة هذا الفرق ولفحص ،بينها
  ).4(ويمكن توضيح نتائجه في جدول  مستقلتين،

  )4(جدول

لدرجات مجموعتي الدراسة في ) ت(نتائج اختبار : )4(جدول
  يمقياس التنظيم الذات

  الداللة   )ت(قيمة     درجات    االنحراف     المتوسط    العدد     المجوعة
  اإلحصائية         الحرية           يالمعيار    الحسابي                      

             0.25    7.75    81      10.45   56,50     41  ة  ضابط
              81      12.70   76.58     42   تجريبية

 )7.75(هي  )ت(أن قيمة  ىل، إ)4(تشير النتائج في جدول 
ن بيإحصائيا  داًال مما يعني أن هناك فرقًا، وهي دالة إحصائيا

اسة في مقياس التنظيم الذاتي رمتوسطي درجات مجموعتي الد
  .متغير طريقة التدريس لصالح أفراد المجموعة التجريبية ىإل ىيعز

ان هناك فرق دال إحصائيا بين متوسط ولمعرفة ماذا إذا ك
وبين المتوسط االفتراضي  ،)76.58( أفراد المجموعة التجريبية وهو

 )ت(مقياس التنظيم الذاتي استخدم اختبار  على )72( ووه
  .يبين نتائج هذا االختبار )5(لمجموعة واحدة والجدول 

مقارنة  التجريبية المجموعة لدرجات )ت(تائج اختبار ن: )5(جدول
  .بالمتوسط الفرضي على مقياسالتنظيم الذاتي

                             مستوى      )ت(      درجات  االنحراف   المتوسط       العدد     المجموعة
  الداللة                الحرية  المعياري    الحسابي                         

   0.26    2.26      41      12.70      76.58        42       تجريبية

دال  فرق وجود ىإل )5(تشير النتائج المبينة في جدول 
إحصائيا بين المتوسط االفتراضي لطلبة المجموعة التجريبية 

قياس مهارات على م) 76.58(ووالمتوسط الفعلي لهم وه) 72(ووه
يعني أن طلبة هذه المجموعة يمتلكون مهارات  مما. التنظيم الذاتي

التنظيم الذاتي بدرجة تزيد عن المتوسط االفتراضي بداللة إحصائية 
أي أن هذه الطريقة . وذلك بسبب متغير طريقة التدريس المقترحة

ساهمت بشكل فعال في اكتساب أفراد المجموعة التجريبية لمهارات 
  .الحرارة في حياتنا التنظيم الذاتي في أثناء تعلمهم وحدة

ن طريقة التدريس أ أساس يمكن تفسير هذه النتيجة علىو
فرص القيام بأنشطة  لطالباتالمقترحة في هذه الدراسة أتاحت ل

المناقشات وأ ,عرضهاتم استكشافية سواء من تجارب العرض  التي 
 .العلمية في األحداث والظواهر العلمية التي تنطوي على تناقضات

حول ) 2010( الموسوي التفسير ينسجم مع ما أشار إليه وهذا
حيث أكد أن  ،يتنظيم الذاتالالعالقة بين الخبرة الجديدة ومهارات 

عها اهذه الخبرة تحتاج إلي عملية تنظيم ليسهل تخزينها واسترج
وال شك أن الخبرات الجديدة التي  .بمستويات عالية من الدقة

يقة التدريس المقترحة القائمة من خالل طر الطالباتعليها  تحصل
المضامين التربوية لسورة الكهف ومفهوم االتزان المعرفي،  على

طرق تسهل عملية تنظيم  ىعل هنساهمت بدرجة كبيرة في تدريب
، مثل مراقبة الذات، وتقيم الذات، المعرفية بنيتهن هذه الخبرات في

هذه إن  إذوتعزيز الذات، وضبط المثيرات والدافعية للتعلم، 
 رفهنومعا نفكارهأل طالباتفي تنظيم ال مهمًا المهارات لعبت دورُا
حالة  ىإل ننها عند حل التناقضات ووصولهيالجديدة التي تلق

  .تزان المعرفياإل

مهارات مراقبة الذات وتقييم  نربما استخدم طالباتن الاكما 
كما  ،باألحداث والظواهر العلمية المتناقضة نالذات عند مواجهته

 نمهارات ضبط المثيرات والدافعية والتعزيز عند وصوله ناستخدم
وهذا ما . لحالة االتزان المعرفي نلحل هذه التناقضات وعودته

عندما ركز على دور العمليات ) Bandura,1991(يؤكده باندورا
حيث يرى أن الدافعية والفعل  .الوجدانية والدافعية في التعلم

فأحداث المستقبل  ؛النشاط المعرفيتمتد جذورهما في  الهادف
 كما يرى أن مراقبة. تتحول إلى دوافع ومنظمات للسلوك الحالي

يمهم ألنفسهم أثناء عملية ، وتقيواألدائي معرفيالطلبة لسلوكهم ال
والنجاح  ةيسهم بدرجة كبيرة في اكتساب المفاهيم العلمي ؛التعلم

اعد المتعلمين على ن تنظيم الذات في أثناء التعلم يسأل ،األكاديمي
فهم كيف يتعلمون بشكل أفضل من خالل دمج مهارات التنظيم 

  .الذاتي بالدروس الصفية والوحدات الدراسية

 :ة جزئيا مع نتائج دراسات كل منوتتشابه هذه النتيج
 Alrawahi & Bulushi(، والرواحي والبلوشي )2014(العيثاوى 

من حيث قيام المتعلمين بأنشطة استكشافية أثناء تعلمهم  ،)2015,
  .مهارات التنظيم الذاتي علىالعلوم وأثرها 

  التوصيات

يوصي الباحث  ،النتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء
  :بما يلي

توظيف معلمي العلوم لإلستراتيجية المقترحة بمراحلها المختلفة   -1
لشروط المشار إليها في في أثناء تدريس العلوم ضمن ا

الطريقة المقترحة في ضوء ما ورد في اآليات الكريمة في 
  .سورة الكهف
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أثناء تكليفهم  في يتنظيم الذاتال علىمساعدة المتعلمين  -2
تستوجب قيامهم بأنشطة مثيرة للتفكير العلمي  لمبمهمات تع

مثل تعريضهم ألحداث علمية تنطوي على بعض التناقضات 
  .والتعارضات

قيام المعلمين بربط دروس العلوم االستكشافية بما يناسبها من  -3
  .اآليات الكريمة في القرآن الكريم

  الطريقةالتدريس باستخدام  مستقبلية حول أثر اتدراسإجراء  -4
كالتفكير االبتكاري  :المقترحة  في العلوم على متغيرات أخرى

  .والتفكير العلمي ومهارات حل المشكالت
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