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 الحظ - تنبأ(إستراتيجتي إستراتيجية تدمج بين  بناء هدفت الدراسة إلى :ملخص
 )KWL) (مـاذا تعلمـت   - ماذا أريد أن أعرف - ماذا أعرف(و ،)POE) (فسر –

 أمكــن تسـميتها باإلســتراتيجية المدمجــة ء النظريــة البنائيـة،  المسـتندتين إلــى مبـادى  
)(PK, OW, EL ،لـدى طلبـة الصـف     ب المفـاهيم البيئيـة  فـي اكتسـا   هـا تقصـي أثر و

طالبًا ) 99(بلغ عدد أفراد الدراسة . التاسع األساسي، وتنمية اتجاهاتهم نحو البيئة
مدرستي حسني فريز األساسية للبنين، وعائشة بنت أبي بكـر األساسـية   في وطالبة 

ــام الدراســـ    ــة البلقـــاء للعـ ــة والتعلـــيم لمحافظـ ــابعتين لمديريـــة التربيـ ي المختلطـــة التـ
اســتخدم فــي الدراســة  . فــي مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة  توزعــوا، 2013/2014

، فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد      ) 30(مـن   الـذي تكـون   اختبار المفاهيم البيئية
. فقرة بتدريج ليكرت الخماسي) 34(ومقياس االتجاهات نحو البيئة الذي تكون من 

ــود    ــائج وجــ ــرت النتــ ــد   أظهــ ــايًئا عنــ ــر دال إحصــ ــتوأثــ ــة ىمســ ) α=0.05( الداللــ
وتنميـة االتجاهـات نحـو البيئـة،      في اكتساب المفـاهيم البيئيـة  لإلستراتيجية المدمجة 

في  للتفاعل بين اإلستراتيجية المدمجة والجنسوجود أثر دال إحصائيا كما أظهرت 
للتفاعــــل بــــين أثـــر دال إحصــــائيا  تنميـــة االتجاهــــات نحــــو البيئـــة، وعــــدم وجــــود    

   .اكتساب المفاهيم البيئية في جة والجنساإلستراتيجية المدم

 (POE) تـــدمج بــين إســـتراتيجتي دريس تــ  إســـتراتيجية: الكلمــات المفتاحيـــة (
  ).، االتجاهات نحو البيئةالمفاهيم البيئية ،(KWL)و

  

  
  

  

إزاء االهتمام المتزايد بالبيئة ومشكالتها، ظهرت  :مقدمة
، ةيالبيئ كالتبالمشمناسب الوعي الأفراد لديهم  إيجادالحاجة إلى 

ومنع  ،لحلها القويحافز وال، مواجهتهابكيفية الكافية دراية وال
 ما يتشكل لديهم من ساسي علىأيعتمد بشكل  هذاو ،تفاقمها

  . )Kandir, Yurt & Kalburan, 2012(نحو البيئة  اتجاهات

ــل الجـــذري للمشـــكالت    ــة أن الحـ ــاء البيئـ فقـــد رأى بعـــض علمـ
، لـدى األفـراد   اإليجابية ةاالتجاهات البيئي البيئية الراهنة يتطلب تنمية

ــة   وهــا، من الســلبيةوتغييــر االتجاهــات  أكــدوا علــى أن التغييــرات البيئي
ــات ال تكـــون إال بتالحقيقيـــة  ــةغييـــر اتجاهـ األحمـــدي، ( األفـــراد البيئيـ

2006(.  
_________________________  
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Abstract: This study aimed to construct a strategy that combines 
(POE) and (KWL) strategies which are based on the principles of 
constructivist theory—called the built-in strategy (PK, OW, EL); this 
study also investigated the effect of this strategy on acquisition of 
environmental concepts among ninth grade students and improving 
their attitudes towards environment. The members of the study were 
(99) students from Husni Fariz Basic School for Boys and Aisha bint 
Abu Bakr Mixed School in Al-Balqa Directorate of Education, in the 
academic year 2013/2014. The study was divided into experimental 
and control groups. Environmental concepts test consisting of (30) 
multiple-choice items, and a scale of attitudes towards environment 
consisting of (34) items were used. The results showed that the 
presence of statistically significant effect of the built-in strategy at 
(α=0.05) on the acquisition of environmental concepts and improving 
attitudes towards environment. Also, it showed that there was  a 
statistically significant effect of the interaction between the built-in 
strategy and sex in improving attitudes towards environment, yet there 
was no statistically significant effect of the interaction between the 
built-in strategy and sex in acquisition of environmental concepts.  
(Keywords: A Strategy Combines (POE) and (KWL) Strategies, 
Environmental Concepts, Attitudes towards Environment). 

  

: ثالثة مكونات أساسية، هي ي اتجاه آخر لهكأ واالتجاه البيئي
جابر (المكون المعرفي، والمكون الوجداني، والمكون السلوكي 

محصلة المفاهيم فاالتجاه نحو البيئة  .)1991ومحفوظ والخليفي، 
بالوسائل المختلفة، وترسخت  الفرد والمعلومات البيئية التي اكتسبها

تظهر في استجاباته لعلى مشاعره وانفعاالته،  وانعكستفي وجدانه، 
هناك عالقة وثيقة ؛ ف)2007إبراهيم، (للموضوعات والقضايا البيئية 

المعرفة البيئية، ، فاكتساب نحو البيئةبين المعرفة البيئية واالتجاهات 
لتكوين االتجاه  اأساسي ايعد مطلبوالمفاهيم البيئية جزء منها، 

  ). Bradley, 1999(ى الفرد البيئي لد

البيئية يتطلب استخدام أساليب  واكتساب المفاهيم
ستراتيجيات تدريس تراعي المهارات األساسية في التفكير، إو

، ونقل أثرها أطولوتضمن الدقة في تكوينها، لالحتفاظ بها لمدة 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 156

ومن هذه  .)2003النجدي، (وظيفيًا إلى الحياة اليومية 
بادئ النظرية البنائية ومرتكزاتها، اإلستراتيجيات تلك المستندة إلى م

القائمة على الفهم، والتعلم ذي المعنى، وتفعيل الدور النشط و
خطايبة، (للطالب في المشاركة الفاعلة في األنشطة العلمية الهادفة 

 ,Predict) )رفس - الحظ - تنبأ(إستراتيجية ، التي منها )2005
Observe and Explain – POE) ذا أعرفما(، وإستراتيجية - 

 what I Know, what I)) ماذا تعلمت - ماذا أريد أن أعرف
Want to know and what I Learned - KWL).  

 )POE) (فسر – الحظ -  تنبأ(إستراتيجية تعود أصول و
إلى النمط الكالسيكي في البحث العلمي الذي يبدأ  االستقصائية

للوصول  ضياتالفر اختبارثم  ،جمع المعلوماتوبصياغة الفرضيات، 
يبدأ المتعلم في هذه اإلستراتيجية بالتنبؤ على إذ إلى التعميمات، 

شكل فرضيات علمية، ثم يجمع المعلومات بالمالحظة، ويفسرها 
  ). White, 1988(للوصول إلى االستنتاجات 

تزود المعلمين بمعلومات  )رفس - الحظ - تنبأ(إستراتيجية و
وتساعدهم في تهم للتعلم، عيداف وتعززعن أنماط تفكير الطلبة، 

 & Kibirige, Osodo) لدى الطلبة البديلة مفاهيمالالكشف عن 
Tlala, 2014)أسباب تكون المفاهيم  تعرفمن الطلبة  ، حيث تمكن

البديلة لديهم، وتدفعهم للتغلب على الخالف المفاهيمي المتولد 
تفسير الظاهرة أو الحدث،  عننتيجة قصور تلك المفاهيم لديهم 

 تشجعنها أمدعمة باألدلة، كما  ةوالوصول إلى تفسيرات جديد
 & Dial, Riddley, Williams)طرح األسئلة الطلبة على 

Simpson, 2009)، تمييز بمهارات ما وراء المعرفة  وتنمي لديهم
اتخاذ القرار و، وتقييم أهميتها، التي يحملونها معتقداتالمفاهيم وال

نها أكما  ،)Tao & Gunstone, 1999(أو استبدالها  ،ئهابإعادة بنا
 & Kearney) عمليات العلم، والذكاءات المتعددةلديهم تنمي 

.Treagust, 2004)   

 مراحلبثالث  )رفس - الحظ - تنبأ(ويجري تنفيذ إستراتيجية 
متتابعة، تبدأ بتكليف الطلبة برسم مخطط على شكل جدول بثالثة 

الموضوع أو الحدث  ، ثم تقديممرحلة بواقع عمود لكلأعمدة، 
؟ أو ماذا تتوقع أن ...ماذا تعتقد أنه سوف يحدث(بشكل سؤال 

، ثم يطلب من الطلبة كتابة تنبؤاتهم حول الظاهرة )؟...يحدث إذا
  ".تنبأ"في العمود األول من الجدول 

تسجيل و ،ألنشطة العلميةيجري تنفيذ ا وفي المرحلة الثانية
يقدم وفي الخطوة الثالثة  ،"الحظ" العمود الثانيفي المالحظات 

 في العمود الثالثوكتابتها  ،تهالحظا جرى متفسيرات لم الطلبة
هم تفسيراتوالطلبة حول مالحظات  مناقشةبعد ذلك ليجري ، "فسر"
وبناء فهم علمي سليم لديهم  ،صار إلى تعديل المفاهيم البديلةيل
  ). 2011أمبو سعيدي والبلوشي، (

باهتمام العديد ) فسر - الحظ -  أتنب(وقد حظيت إستراتيجية 
وقد أشارت نتائج دراسات عديدة إلى ، في مجال العلوم من الباحثين

أن هناك أثرا واضحا لهذه اإلستراتيجية في تعلم العلوم، وبخاصة 

دراسة  :ومن هذه الدراسات .في مجال اكتساب المفاهيم العلمية
 ةإستراتيجي فعالية فتعر إلىت هدفالتي ) 2014(قباجة وعدس 

تها عين تكونت، الفيزيائية لمفاهيمفي اكتساب ا) فسر  -الحظ -تنبأ(
 بيت في مدينة األساسي التاسع الصف طالبا وطالبة في) 114(من 
 اإحصائيالفلسطينية، أشارت نتائجها إلى وجود أثر دال  لحم
اإلستراتيجية  بين لتفاعلول ،)فسر - الحظ - تنبأ (ستراتيجيةإل

  .الفيزيائية لمفاهيما اكتساب يفس والجن

 & Kibirige, Osodo)كيبرج وأسدو وتالال كما أجرى 
Tlala, 2014)  تنبأ(هدفت إلى تقصي أثر إستراتيجية دراسة - 

في تغيير المفاهيم البديلة، حيث تكونت عينتها من  )فسر - الحظ
طالبا في جنوب أفريقيا، وأشارت نتائجها إلى وجود أثر دال ) 93(

في تغيير المفاهيم ) فسر - الحظ - تنبأ(إلستراتيجية  ائياإحص
  .طلبةالمتصلة بذوبان الماء لدى الالبديلة 

 & Cos,tu, Ayas) اس ونيازو وإيكوستدراسة هدفت و
Niaz, 2012)  فسر - الحظ  -  تنبأ(إلى تعرف أثر إستراتيجية (

وتسهيل التغير  ،في فهم موضوع التكاثف) POEODE(المطورة 
اهيمي لدى طلبة السنة الخامسة في قسم التربية العلمية المف

االبتدائية في الجامعة التقنية في تركيا، حيث تكونت عينتها من 
جود أثر دال إحصائيا وطالبة، وأشارت نتائجها إلى  اطالب) 52(
 )فسر -الحظ  - تنبأ(إستراتيجية  القائم على لنشاط التدريسيل

، وإلى فاعلية اإلستراتيجية المطورة ففهم مفهوم التكاث في المطورة
  . في اكتساب الفهم العلمي السليم للتكاثف، واالحتفاظ به

تقصي أثر  هدفت إلى دراسة )2013(أبو حجلة وأجرت 
وعالج  ،في العلومتحصيل الفي  )فسر - الحظ -  تنبأ(نموذج 

تها تكونت عيناألساسي، وطلبة الصف السابع  ىالمفاهيم البديلة لد
 قرية جلجوليةفي مدرسة الرازي اإلعدادية  طلبةمن ) 202(من 

 تنبأ( وجود أثر دال إحصائيا لنموذج هانتائجكان من و الفلسطينية،
  .المفاهيم البديلةتقليل و ،العلوم تحصيلفي  )فسر –الحظ  -

ثر استخدام أدراسة هدفت إلى معرفة  )2010(عقيلي وأجرى 
 ،والتساؤل الذاتي ،ةالنمذج(ة يستراتيجيات ما وراء معرفإ

ومهارات ما  ،التحـصيل فيفي تدريس العلوم ) KWL وإستراتيجية
طـالب ) 10(مـن  تهاتكونت عين العلوم،واالتجاه نحو  ،وراء المعرفة

نتائجها وجود من أهـم كان سوهاج، وبمـن مدرسة النور للمكفوفين 
 في التحصيلستراتيجيات ما وراء المعرفة إل أثر دال إحصائيا

  .واالتجاه نحو العلوم

دراسة  )2008(المحتسب أجرت  ،على المستوى المحليو
 )فسر - الحـظ - تنبـأ (هدفت إلـى تقـصي فاعليـة اسـتخدام نمـوذج 

إذ  ،طلبـةالفـي اكتـساب المفـاهيم الفيزيائيـة والمهـارات األدائيـة لـدى 
في مادة  مسجلين طالبـًا وطالبـة) 36(تكـون أفـراد الدراسـة مـن 

 أثرإلى وجود ها أشـارت نتـائج، وجامعـة اإلسـراءالصيدلة العامة في 
فـي كل من اكتـساب ) فسر - الحظ - تنبأ(نمـوذج ل إحصائيًادال 

  .المفـاهيم الفيزيائيـة والمهـارات األدائيـة
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دراسة هدفت إلى تعرف أثر ) 2006(أجرت أحمد كما  
 ،للمفاهيم العلمية ي فهم الطلبةف) فسر - الحظ - تنبأ(إستراتيجية 

تكونت عينتها واتجاهاتهم نحو العلوم،  ،مولوجيةبستومعتقداتهم اإل
وطالبة في مدارس وكالة الغوث الدولية في عمان،  اطالب) 351(من 

 الحظ - تنبأ(كان من نتائجها وجود أثر دال إحصائيا إلستراتيجية و
 لمفاهيما فهم في وللتفاعل بين اإلستراتيجية والجنس ،)فسر -

  .واالتجاه نحو العلوم العلمية

ماذا  - ماذا أريد أن أعرف - ماذا أعرف(إستراتيجية أما 
إلى أفكار بياجيه  فإنها استندت ،ما وراء المعرفية (KWL)) تعلمت

 معرفةالمتعلم  أن يمتلكفي النمو المعرفي، التي تؤكد ضرورة 
بعد تكييفها واندماجها  في اكتساب المعرفة الجديدة هسابقة تساعد

  ).2011عبد الباري، ( شكل مخططات عقليةبفي بنيته المعرفية 

على مهارات ما وراء المعرفة التي  وتشتمل هذه اإلستراتيجية
مهارة التخطيط، ومهارة ب )Sternberg, 1986(رنبرج يحددها ست

وهي  ،التقييم، ومهارة مراقبة أنشطة حل المشكلة والتحكم بها
 ،لديهالسابقة  المعرفة استرجاعمساعدة المتعلم في  تسعى إلى

مراقبة الفهم وتقويمه، والعمل و بالمعرفة الجديدة،وربطها  ،وإثارتها
  ). 2007سالم، (وتشكيله  ،على بناء المعنى

ماذا  -ماذا أريد أن أعرف  -  ماذا أعرف(وتتألف إستراتيجية 
؟ وتشير ماذا أعرف عن الموضوع: من ثالث مراحل، هي) تعلمت

السابقة، وماذا أريد أن أعرف عن الموضوع؟  المتعلم إلى معرفة
وتشير إلى المعرفة المقصودة، وماذا تعلمت عن الموضوع؟ وتشير 

  .)2011الربيعي، (إلى المعرفة المكتسبة 

 - ماذا أريد أن أعرف - ماذا أعرف(وقد حظيت إستراتيجية 
أشارت نتائج معظم  باهتمام العديد من الباحثين، إذ) اذا تعلمم

الدراسات في مجالها إلى أن هناك أثرا واضحا لهذه اإلستراتيجية في 
هدفت التي  )2012( عرامدراسة  :ومن هذه الدراساتتعلم العلوم، 

اذا م -  ماذا أريد أن أعرف - ماذا أعرف( أثر إستراتيجية تقصيإلى 
تكونت  ،الناقدومهـارات التفكير  ،العلميةفي اكتساب المفـاهيم  )تعلم

في إحدى  السابع األساسي الصفطالبة في ) 97( عينتها من
أثر دال إحصائيا لهذه وجود  وأظهرت نتائجها، مدارس قطاع غزة

مهارات التفكيـر وتنمية  ،العلميةلمفاهيم اإلستراتيجية في اكتساب ا
  .الناقـد

التي هدفت إلى تقصي أثر ) Stahel, 2008( تاهلودراسة س
ماذا  - ماذا أعرف( منها إستراتيجية ،راتيجيات تدريسيةستإثالث 

واكتساب محتوى  ،في فهم النصوص )ماذا تعلم - أريد أن أعرف
العلوم لدى عينة من طلبة الصف الثاني األساسي في إحدى مدارس 

دال  الغرب األوسط األمريكي، وقد كان من نتائجها عدم وجود أثر
  .تساب محتوى العلوماكفي  ستراتيجيةإحصائيا لهذه اإل

التي هدفت إلى ) Abdulrab, 2005(ودراسة عبد الرب 
 ،في اكتساب المفاهيم العلمية )KWL(تقصي أثر إستراتيجية 

في  طالبة) 81(لوم، وتكونت عينتها من وتنمية االتجاهات نحو الع

الصف الثامن األساسي في مدينة إب اليمنية، وأشارت نتائجها إلى 
هذه اإلستراتيجية في اكتساب  ستخدامائيا الدال إحص وجود أثر

  .وتنمية االتجاهات نحو العلوم ،المفاهيم العلمية

تيجيتي استرمن األثر الدال إحصائيا لكل من إوعلى الرغم 
ماذا  - ماذا أريد أن أعرف - ماذا أعرف(و، )فسر -الحظ  -تنبأ (

ففي  في تعلم العلوم، إال أن هناك فجوات في تنفيذهما، )تعلمت
صعوبة قد يواجهها الطلبة  هناك) فسر -الحظ  -تنبأ (إستراتيجية 

في إمكانية و ،الربط بين المالحظة والتنبؤ في المراحل األساسية في
 Kearney)القبلية  تنبؤاتواله تالحظيجري محدوث تناقض بين ما 
& Treagust, 2004)، وقت طويلإلى تحتاج  التناقضهذا  إزالةو 

). Pabellon, 2005(العلمية واألنشطة  التجارب من مزيد إجراءفي 
) ماذا تعلمت - ماذا أريد أن أعرف - ماذا أعرف(إستراتيجية و
مباشرة  راجعة تقديم تغذيةلغرف صفية محوسبة،  وجودستدعي ت

 وتعرف تبصر معرفته السابقة، ته فيلمساعد لحاسوباللمتعلم ب
 .(Barnhard, 2003) هلدي معنى ذي تعلم تحقيقو، ه البديلةمفاهيم
ستراتيجيتين، جاءت فكرة اإل ميزاتإلفادة من اوبهدف  ،لذلك

تنبأ وفق (دمجهما بإستراتيجية واحدة أمكن تسميتها بإستراتيجية 
 )فسر ما تعلمته بالفعل - الحظ ما تريد معرفته - ما تعرف
مراحل الج وذلك بدم ،PK, OW, EL)(، ورمز لها بالرمز المدمجة

، وإستراتيجية )فسر -الحظ  - تنبأ(كل من إستراتيجية الثالث في 
 بثالث مراحل )ماذا تعلمت - ماذا أريد أن أعرف - ماذا أعرف(

  :هيو، جديدة مثلت مراحل اإلستراتيجية المدمجة

 ،)Predict, what you Know - PK( تنبأ وفق ما تعرف .1
في عملية  ويوظفها ،السابقة تهمعرف وفيها يستحضر الطالب

   .بؤ حول الظاهرة أو الحدث المعروض أمامهالتن

 Observe, what you want to know)الحظ ما تريد معرفته .2
- OW)  ، مالحظة ما يريد معرفته قيام الطالب بوتشير إلى

على ما تنبأ به استنادًا إلى  بناًءو ،عن الموضوع بعد تحديده
 مجموعة الطالب، وهنا يطرح )1( المرحلةمعرفته السابقة في 

يركز مالحظاته على والحدث، الظاهرة أو من التساؤالت حول 
 .هااإلجابة عن فيما يمكن أن يساعده 

 - Explain, what you Learned)فسر ما تعلمته بالفعل  .3
EL) ،ته، وما توصل اوتشير إلى قيام المتعلم بتفسير مالحظ

يحصل على مزيد من التعلم لإليه من إجابات عن تساؤالته، 
وتطبيق ما تم تعلمه  والبحث في مصادر التعلم، واالكتشاف
 .مشابهة في مواقف

 ,PK)المدمجة ستراتيجية وعليه، يجري التدريس وفق اإل
OW, EL) كاآلتي:  
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 .الطلبةعلى ) 1( شكلالمبين في  المخطط توزيع -1
  )EL(فسر ما تعلمته بالفعل   )OW(عرفته مالحظ ما تريد   )PK(تنبأ وفق ما تعرف 

...............  ...............  ...............  

 المدمجة PK, OW, EL)(مراحل إستراتيجية مخطط  :)1( شكل
  

  :لآلتيوفًقا  )الجدول(المخطط  تجري تعبئة -2

 نبؤاته حول الموضوع أو الظاهرةبتيمأل الطالب العمود األول   -أ 
التي يستحضرها بإجابته على  على معرفته السابقة معتمدا
ف ما لدى الطالب من تعر للمعلم ويمكن ف؟ما أعر: السؤال

 .ما يكتب ةمفاهيم بديلة بمتابع

تساؤالت حول المالحظات وباليمأل الطالب العمود الثاني   -ب 
النشاط الذي يجري تنفيذه، مستخدما ذلك في اإلجابة عن 

عن الموضوع أو الظاهرة  أن أعرف ذا أريدما: السؤال
حظات مع التنبؤات وفي حالة تعارض المال ي؟المعروضة أمام

وإجراء  ،السابقة يقوم الطالب بطرح المزيد من التساؤالت
  . بعض األنشطة

 ،يمأل الطالب العمود الثالث بتفسيرات مالحظاته بعد مناقشتها  -ج 
 اتتنبؤاته عن الموضوع أو الظاهرة، وإجابواستنادا إلى 

التي جرى طرحها في الخطوتين السابقتين، ثم تساؤالت ال
ماذا تعلمت؟ : كتابة ما تعلمه كإجابة عن السؤال يطلب إليه
 .وتقييمه له

، )فسر - الحظ  -تنبأ (وبالرغم مما حظيت به إستراتيجية 
كل  )ماذا تعلمت -  ماذا أريد أن أعرف - ماذا أعرف( واستراتجية
في حدود  - من اهتمام من قبل الباحِثين، إال أنه ال يوجد  على حدة

أجنبية سابقة حاولت أية دراسة عربية أو  -علم الباحثين واطالعهما 
وقياس أثرها في  ،ستراتيجيتين في إستراتيجية واحدةدمج هاتين اإل

إمكانية ذلك، كون هاتين  من متغيرات تابعة معينة، بالرغم
هي النظرية  ،اإلستراتيجيتين مستندتين إلى مبادئ نظرية واحدة

دراسة الحالية في البنائية، ولكل منهما ثالث مراحل، وبذلك فإن ال
محاولتها دمج هاتين اإلستراتيجيتين معا في إستراتيجية واحدة 

وقياس أثرها في متغيرين تابعين  ،مستفيدة من مزايا كل منهما
محددين تقدم للمجال في موضوعها إستراتيجية مبتكرة في تدريس 

قها يالعلوم قد يستخدمها باحثون آخرون في دراسات أخرى بتطب
في صفوف أخرى، وربما في تدريس مواد دراسية  على الطلبة

أخرى، وقياس أثرها في متغيرات تابعة آخرى، إضافة إلى أنها قد 
ستراتيجيات حذوها في دمج إ اتشجع باحثين آخرين على أن يحذو

ستراتيجيات تدريس جديدة تضاف إلى ما وإيجاد إ ،تدريس متقاربة
مجال تدريس هو قائم من إستراتيجيات تدريسة، وبخاصة في 

  .العلوم

  مشكلة الدراسة 

ة يحظ الحالة البيئالناظر إلى الوضع البيئي في األردن يالإن 
، فقد ورد في تهاعاني منها ونوعيتالمشاكل التي وكم غير السليمة، 

) 2006(كلفة التدهور البيئي في األردن عام  أنتقرير للبنك الدولي 
أشارت نتائج قياس و ي،من إجمالي الناتج المحل) 3.98%(بلغت 

صدر عن جامعة كولومبيا إلى أن األردن  األداء البيئي العالمي الذي
دولة  )133(من أصل  )64(المركز ) 2006(في العام حتل ا

ولعل من أسباب ذلك  .)2010أبو يوسف، (شملتها عملية القياس 
ألفراد، ضعف مستوى المعرفة البيئية واالتجاهات نحو البيئة لدى ا

ستراتيجيات تدريس أكثر فاعلية في م ضرورة البحث عن إما يحت
 على )2004( علي دراسةكبعض الدراسات  أكدت تحقيق ذلك، إذ

 استخدام طرائق تدريس غير تقليدية في تنمية الوعي البيئيضرورة 
  .بما يشتمل عليه من معرفة واتجاهات بيئية لدى الطلبة

تدمج  ةراتيجيستإالحالية بهدف بناء من هنا جاءت الدراسة 
ماذا أريد  -  ماذا أعرف(و ،)فسر -  حظال - تنبأ(ستراتيجيتي إبين 

 ،المفاهيم البيئيةوقياس أثرها في اكتساب ، )ماذا تعلمت -  أن أعرف
  . تنمية االتجاهات نحو البيئة لدى طلبة الصف التاسع األساسيو

  أسئلة الدراسة

في  PK, OW, EL)( المدمجةستراتيجية اإلأثر استخدام ما  -1
 اكتساب المفاهيم البيئية لدى طلبة الصف التاسع األساسي؟

مع  PK, OW, EL)( المدمجةستراتيجية اإلما أثر تفاعل  -2
الجنس في اكتساب المفاهيم البيئية لدى طلبة الصف التاسع 

 األساسي؟

في  PK, OW, EL)( المدمجةستراتيجية اإلما أثر استخدام  -3
طلبة الصف التاسع االتجاهات نحو البيئة لدى  تنمية

 األساسي؟

مع  PK, OW, EL)( المدمجةستراتيجية اإلما أثر تفاعل  -4
الجنس في تنمية االتجاهات نحو البيئة لدى طلبة الصف 

 التاسع األساسي؟

  أهمية الدراسة

باستخدامها  سعتتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها 
تجاهات واالإلى ترسيخ المفاهيم  تدريس جديدة مبتكرةإستراتيجية 
في سلوكهم رات يإحداث تغيبما يضمن الطلبة  لدى نحو البيئة

على ، ومن كونها تؤكد ، للوصول إلى الوعي البيئي المطلوبالبيئي
التوجهات التي تؤكدها أهمية توظيف مبادئ النظرية البنائية، 

وزارة التربية والتعليم في  هاتبنت التي ،الحديثة في تعليم العلوم
قد فأما من الناحية العلمية . ا التربوية المتعاقبةاألردن في خططه

معلمو العلوم في استخدام إستراتيجية حديثة  من نتائجها يستفيد
مبتكرة في تدريس العلوم، وكذلك مشرفو العلوم في توجيه المعلمين 
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الستخدامها وتدريبهم عليها، كما أنها قد تفيد القائمين على مناهج 
عزيز المفاهيم البيئية والوعي البيئي بأنشطة العلوم في االلتفات إلى ت

تلفت هذه قد ، وفي ذلكالجديدة واستغالل اإلستراتيجية  ،هادفة
تدمج إستراتيجيات تدريس متقاربة دراسات إلجراء  الدراسة االنتباه

  .وقياس أثرها في مجاالت تعلم العلوم ،أخرى

   حدود الدراسة ومحدداتها

  :في اآلتينتائج الدراسة الحالية  دتتحد

 من طلبةطالبًا وطالبة ) 99( تألفت منعلى عينة  هااقتصار -
تابعتين لمديرية التربية ن مدرستيفي  الصف التاسع األساسي

، في الفصل الثاني محافظة البلقاءلقصبة السلط في  والتعليم
 .2013/2014لعام الدراسي من ا

دالالت ما تحقق ألداتي الدراسة اللتين جرى إعدادهما من  -
 . ثباتالصدق وال

) رفس -  الحظ - بأ تن(ستراتيجيتي ن من دمج إمدى التمك -
في  )ماذا تعلمت -ماذا أريد أن أعرف  -  ماذا أعرف(و

المستخدمة في ) PK, OW, EL(اإلستراتيجية المدمجة 
  .الدراسة، وتضمين مبادئهما فيها إعدادا وتطبيًقا

 بالمصطلحات إجرائياالتعريفات 

هي  :(PK, OW, EL) دمجةالم اإلستراتيجية -
 الحظ -بأ تن( :، همابنائيتين ستراتيجيينإراتيجية تدريس تدمج إست

، حيث )ماذا تعلمت -ماذا أريد أن أعرف  -  ماذا أعرف(و ،)فسر -
ستراتيجيتين في ل مرحلتين متناظرتين في هاتين اإلجرى دمج ك

تشتمل على ثالث مدمجة  مرحلة واحدة ليصبح لدينا إستراتيجية
 ومرحلة، )PK( تنبأ وفق ما تعرف مرحلة: ، هيجديدة راحلم

 مرحلة فسر ما تعلمته بالفعل، و)OW( الحظ ما تريد معرفته
)EL(.  وبذلك سميت إستراتيجية)الحظ ما  -  تنبأ وفق ما تعرف

اإلستراتيجية  أو اختصار ،)فسر ما تعلمته بالفعل - تريد معرفته
  .(PK, OW, EL)، وأعطيت الرمز المدمجة

من  الطالبما يتكون لدى : المفاهيم البيئيةاكتساب  -
وحدة البيئة في الواردة فـي  البيئية بالمصطلحاتمعنى وفهم يرتبط 

 هنتيجة دراست، كتاب علوم األرض والبيئة للصف التاسع األساسي
في اختبار التي حصل عليها الطالب  بالدرجةوقيس لهذه الوحدة، 

 .لكلذ أعدالذي  البيئيةالمفاهيم 

ما نما لدى الطالب أو : االتجاهات نحو البيئةتنمية  -
في ويظهر ومشكالتها وقضاياه، البيئة قف تجاه امومن  تشكل لديه

تجاه اته يجابية أو السلبية في سلوكصورة الموافقة أو الرفض، واإل
التي  بالدرجةوقيس  ،نتيجة دراستة وحدة البيئة البيئة ومشكالتها،

 أعدالذي  مقياس االتجاهات نحو البيئةفي حصل عليها الطالب 
 .لذلك

   الطريقة واإلجراءات

  أفراد الدراسة

طالبًا وطالبة في مدرستي ) 99(تكون أفراد الدراسة من 
وعائشة بنت أبي بكر األساسية  ،حسني فريز األساسية للبنين

قصبة السلط في لالمختلطة التابعتين لمديرية التربية والتعليم 
في الفصل الثاني من العام الدراسي  محافظة البلقاء،

، إذ جرى تعيين شعبة من شعب الصف التاسع )2013/2014(
األساسي من كال المدرستين عشوائيًا لتكون ضمن المجموعة 

) 1(ضمن المجموعة الضابطة، وجدول لتكون وأخرى  ،التجريبية
ن مجموعتياليبين توزيع أفراد الدراسة في المدرستين على 

  .الضابطةالتجريبية و

  والمدرسةة حسب الشعبعلى مجموعتي الدراسة بتوزيع أفراد الدراسة : )1(جدول 

  المجموعة
  )إناث(مدرسة عائشة بنت أبي بكر األساسية المختلطة   )ذكور(مدرسة حسني فريز األساسية للبنين 

  المجموع
  )ج(تاسع   )ب(تاسع   )ج(تاسع   )أ(تاسع 

  51  25  --   --   26  المجموعة التجريبية
  48  --   24  24  --   المجموعة الضابطة

  99  49  50  المجموع
  

  الدراسة تاأدا

    العلمية المفاهيماختبار : أوًال

مفاهيم البيئية الإلى قياس مدى اكتساب الطلبة االختبار  هدف
لصف التاسع لعلوم األرض والبيئة في كتاب  البيئةالواردة في وحدة 

  :ت اآلتيةوفق الخطوا جرى بناؤهاألساسي، وقد 

وحدة البيئة في كتاب علوم األرض تحديد المفاهيم البيئية في  -1
 .والبيئة للصف التاسع األساسي

 ته، بصور)1(لنتيجة الخطوة  اصياغة فقرات االختبار وفًق -2
من نوع االختيار من متعدد بأربعة  فقرة) 34( مناألولية 

 .بدائل

تسعة من أساتذة على  االختبار بصورته األولية عرض -3
وبعد األخذ  والمشرفين التربويين والمعلمين،الجامعات 

) 30(على  ستقر بصورته النهائيةا بمالحظاتهم ومقترحاتهم
  . فقرة
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طالبًا ) 16(عينة استطالعية تكونت من على  االختبار تطبيق -4
عيرا الثانوية  تيوطالبة من الصف التاسع األساسي في مدرس

ات في مديرية التربية للبنبطنا األساسية المختلطة وللبنين، 

والتمييز  لغايات حساب معامالت الصعوبة ،والتعليم ذاتها
لفقرات بين لالتمييز  تمعامال تراوحت قيم حيث، لفقراته

-0.15(بين لها الصعوبة  تمعامالقيم و ،)0.80 - 0.31(
جالل، ( هذه الدراسة فيمعامالت مقبولة  وعدت، )0.6

2007(.  

ها بعد مرور ذاتة االستطالعية على العين االختبار تطبيق -5
 ،حساب معامل ثبات االستقرارو ،أسبوعين على التطبيق األول

  ).0.84( وكان

  مقياس االتجاهات نحو البيئة: ثالثًا

طلبة  نحو البيئة لدى تجاهاتاال إلى تعرفالمقياس  هذا هدف
  :جرى بناؤه وفق الخطوات اآلتيةو، لصف التاسع األساسيا

 ،االتجاهات نحو البيئةبالتربوي المتعلق  األدبالرجوع إلى  -1
 واالستعانة بعدد من مقاييس االتجاه العلمي واالتجاه البيئي،

 ،)2012(صقر و، )2013(علي : الواردة في دراسات
من أجل تحديد مفهوم االتجاه نحو  ،)2003(والعمارين 

  .البيئة، واشتقاق فقرات المقياس

فقرة وفق ) 24(من  كتابة فقرات المقياس بصورته األولية -2
موافق بشدة، موافق، غير متأكد، (تدريج ليكرت الخماسي 

 ). غير موافق، غير موافق بشدة

عرض المقياس بصورته األولية على تسعة من أساتذة  -3
األخذ وبعد  والمشرفين التربويين والمعلمين،الجامعات 

) 30( علىبصورته النهائية  استقر ،بمالحظاتهم ومقترحاتهم
  . نها ثالث فقرات سلبيةة، مفقر

ه بصورته تطبيقبمقياس لل االستقرار ثباتمعامل حساب جرى  -4
بعد  عليها على العينة االستطالعية، ثم إعادة تطبيقه النهائية

  .)0.84( وكانأسبوعين، 

  إجراءات الدراسة

 المتعلقاالطالع على الدراسات السابقة واألدب التربوي  -1
 النظرية البنائية مبادئ لىالمستندة إ ستراتيجيات التدريسإب

  .ومرتكزاتها

الواردة  البيئية اختيار الوحدة التعليمية، وتحديد المفاهيم -2
  .فيها

  .الدراسةأداتي بناء  -3

 ,PK, OW) المدمجة ستراتيجيةاإلوفق  دليل المعلم كتابة -4
EL) والتحقق من صدقه بعرضه على تسعة من أساتذة ،

ين، واألخذ تربويين والمعلمالجامعات والمشرفين ال
  :البنود اآلتية الذي تضمن، حاتهم ومالحظاتهمبمقتر

 ،)فسر - الحظ -  تنبأ(عن كل من إستراتيجية  نبذة -
ماذا  -  ماذا أريد أن أعرف -  ماذا أعرف(وإستراتيجية 

 .)تعلمت

  .)PK, OW, EL( المدمجة ستراتيجيةاإلبتعريف ال -

م الوحدة باستخدا تدريس أثناء للمعلم في عامة توجيهات -
 .المدمجةاإلستراتيجية 

 .الوحدة تدريس أهداف -

 .الوحدة الزمني لتدريس التوزيع -

النتاجات  :متضمنًة الوحدة دروس من درس كل تدريس خطة -
 ،إلجراء التجارب الالزمة واألدوات المواد، ودرسلل التعليمية
إجراءات ، والدرس سير خطوات، وألنشطة العلميةوتنفيذ ا

 .التقويم وأدواته

 .أفراد الدراسة اختيار -5
على تدريب المعلم والمعلمة المكلفين بتدريس الوحدة  -6

المدمجة من قبل الباحث األول، وفق اإلستراتيجية  التدريس
 .سبوعين بواقع ساعة يوميًاأولمدة 

الضابطة المجموعتين الدراسة على أفراد اتي تطبيق أد -7
 .تطبيقًا قبليًا والتجريبية

 عة التجريبية باإلستراتيجيةتدريس الوحدة الدراسية للمجمو -8

، وللمجموعة الضابطة بالطريقة )PK, OW, EL( المدمجة
   .االعتيادية

التجريبية  تينالدراسة على أفراد المجموعأداتي تطبيق  -9
واستخالص  ،تحليل البيانات، ثم والضابطة تطبيقًا بعديًا

  .النتائج

  منهجية الدراسة

  .اعتمدت الدراسة منهج البحث شبه التجريبي

  تائـج الدراسـةن

ستراتيجية اإلما أثر استخدام "إجابة السؤال األول : أوًال
في اكتساب المفاهيم البيئية لدى طلبة  PK, OW, EL)( المدمجة

  "الصف التاسع األساسي؟

جرى حساب المتوسطات الحسابية  هذا السؤال،لإلجابة عن 
التجريبية  المجموعتين فيواالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة 

 القبلي والبعديفي التطبيقين والضابطة في اختبار المفاهيم البيئية 
  .)2(، والنتائج كما في جدول له
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في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم البيئية :)2(جدول 
  بعديالقبلي وال التطبيقين

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي التطبيق البعدي  التطبيق القبلي

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
 المعياري

12.61  3.105  22.15  4.100  13.77  3.586  19.79  3.401  
  

 ينبين المتوسط اأن هناك فرًقا ظاهري) 2(يتبين من جدول 
لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في  ينالحسابي

التطبيق البعدي الختبار المفاهيم البيئية؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي 
 .)19.79(طة وللمجموعة الضاب ،)22.15(للمجموعة التجريبية 

 ينوبهدف ضبط الفرق بين المتوسطهذا الفرق، للكشف عن داللة و
التطبيق القبلي المجموعتين في لدرجات الطلبة في  ينالحسابي

 Two way)تحليل التباين الثنائي المشترك  ، استخدمالختبارل
ANCOVA) 3(، والنتائج كما في جدول.(  

لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية  ينالحسابي ينلمشترك الختبار داللة الفرق بين المتوسطنتائج تحليل التباين الثنائي ا :)3(دول ج
  لجنس ل، وتبعًا البعدي والضابطة في اختبار المفاهيم البيئية

 η2حجم األثر   مستوى الداللة  قيمة ف المحسوبة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  0.61 0.26 3.50 1 3.50 القبلياالختبار 

 0.21 0.00 25.64 345.29 1 345.29 طريقة التدريس
  0.01 7.34 98.89 1 98.89  الجنس

  0.17 1.88 25.25 1 25.25  الجنس*طريقة ال
    13.47 94 1265.73  الخطأ
     98 1730.32 الكلي

  

وى أن هناك فرًقا داًال إحصائيًا عند مست) 3(جدول  يتبين من
بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين  (α=0.05)الداللة 

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم البيئية 
لمتغير طريقة التدريس ) ف(قيمة إذ إن  يعزى إلى طريقة التدريس،

ولمعرفة عائدية هذا  .)0.00(، بمستوى داللة )25.64(بلغت 
حسابيان المعدالن لدرجات الطلبة في الفرق حسب المتوسطان ال

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار، فكان 
، ما )18.38(، وللمجموعة الضابطة )22.18(للمجموعة التجريبية 

المجموعة التجريبية التي درست لصالح يعني أن الفرق كان 
  .باإلستراتيجية المدمجة

في اكتساب  تراتيجية المدمجةاإلس أثروللتعرف إلى حجم 
حساب  جرىالمفاهيم البيئية لدى طلبة الصف التاسع األساسي، 

من  )21%(ن أ ما يعني؛ )0.21( إذ بلغت قيمته، )η2(يتا إمربع 
عالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التباين في 

وأن  ،الستخدام اإلستراتيجية المدمجةالمفاهيم البيئية يرجع 
  . تباين غير مفسرمنه  )%79.6(

إستراتيجية  معما أثر تفاعل "إجابة السؤال الثاني : ثانيا
الجنس في اكتساب المفاهيم البيئية مع  PK, OW, EL)( المدمجة

  "لدى طلبة الصف التاسع األساسي؟

جرى حساب المتوسطات الحسابية  هذا السؤال،لإلجابة عن 
 المجموعتين في من الجنسين جات الطلبةواالنحرافات المعيارية لدر

القبلي في التطبيقين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم البيئية 
  .)4(، والنتائج كما في جدول له والبعدي

أن هناك فروًقا ظاهرية بين المتوسطات  )4(يتبين من جدول 
في التطبيق البعدي الختبار  الطالب والطالباتالحسابية لدرجات 

، إذ بلغ المتوسط الحسابي للطالب قي المجموعة فاهيم البيئيةالم
، وبلغ )19.88(وفي المجموعة الضابطة  ،)22.65(التجريبية 

وفي ) 21.64(المتوسط الحسابي للطالبات قي المجموعة التجريبية 
، الفروقهذه للكشف عن داللة و ).19.69(المجموعة الضابطة 

في ظهرت نتائجه  الذيشترك، تحليل التباين الثنائي الم استخدم
  ).2(جدول 
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في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار من الجنسين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة  :)4(جدول 
 القبلي والبعدي في التطبيقين المفاهيم البيئية

  الجنس

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي التطبيق البعدي  لقبليالتطبيق ا

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري

 3.054 19.88 3.810 12.54 2.544 22.65 3.322 12.81 روذك

 3.141 19.69 2.934 15.00 5.267 21.64 2.923 12.40  إناث
  

 دالةق وعدم وجود فرإلى ) 3(النتائج في جدول شير ت
عند مستوى الداللة ا إحصائي(α=0.05)  بين المتوسطات الحسابية

التطبيق للطالب والطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في 
طريقة التدريس بين  ختبار المفاهيم البيئية تعزى للتفاعلالبعدي ال
 الجنسللتفاعل بين طريقة التدريس ) ف(قيمة إذ بلغت  والجنس،

يعني أن أثر  ، وهذا)0.17(بلغ ، وبمستوى داللة )1.88(
ال  الطالباكتساب المفاهيم البيئية لدى  في المدمجةاإلستراتيجية 

  . الطالباتلدى  هيختلف جوهريًا عن

ستراتيجية اإلر استخدام ما أث: إجابة السؤال الثالث: ثالًثا
االتجاهات نحو البيئة لدى  تنميةفي  PK, OW, EL)( المدمجة

  طلبة الصف التاسع األساسي؟

جرى حساب المتوسطات الحسابية  هذا السؤال،لإلجابة عن 
التجريبية  المجموعتين فيواالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة 

اس االتجاهات نحو لمقي القبلي والبعديالتطبيقين والضابطة في 
  .)5(والنتائج كما في جدول  البيئة،

ئة االتجاهات نحو البي في مقياسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة  :)5(جدول 
  .في التطبيقين القبلي والبعدي

  

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي التطبيق البعدي  القبليالتطبيق 
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري 
  المتوسط

  الحسابي 

  االنحراف

 المعياري 
  المتوسط

  الحسابي 

  االنحراف

 المعياري 
  المتوسط

  الحسابي 

  االنحراف

 المعياري 
  0.435  3.71  0.274  3.05  0.321  4.10  0.313  3.00  كلي

  

 ينبين المتوسط اأن هناك فرًقا ظاهري) 5(من جدول يتبين 
لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في  ينالحسابي

؛ إذ بلغ المتوسط لمقياس االتجاهات نحو البيئةالتطبيق البعدي 
وللمجموعة الضابطة  ،)4.10(الحسابي للمجموعة التجريبية 

بهدف ضبط الفرق بين وهذا الفرق، للكشف عن داللة و .)3.71(
التطبيق المجموعتين في لدرجات الطلبة في  ينالحسابي ينالمتوسط
تحليل التباين الثنائي المشترك، والنتائج  للمقياس، استخدمالقبلي 

  ).6(كما في جدول 

مجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج تحليل التباين الثنائي المشترك الختبار داللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة في ال :)6(جدول 
  االتجاهات نحو البيئة، وتبعًا لمتغير الجنس مقياس

  η2حجم األثر   مستوى الداللة  قيمة ف المحسوبة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  0.000 13.30  1.29 1 1.287 االختبار القبلي
 0.32 0.000 43.90 4.25 1 4.248 طريقة التدريس

  0.000 33.67 3.26 1 3.258  الجنس
  0.005 8.36 0.81  1  0.809  الجنس*طريقة ال

    0.10 94 9.069  الخطأ
     98 17.903 الكلي
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أن هناك فرًقا داًال إحصائيًا عند مستوى ) 6(جدول  يتبين من
بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين  (α=0.05)الداللة 

لمقياس االتجاهات نحو لضابطة في التطبيق البعدي التجريبية وا
لمتغير طريقة ) ف(قيمة إذ إن  يعزى إلى طريقة التدريس، البيئة

ولمعرفة عائدية  .)0.00(، بمستوى داللة )43.90(التدريس بلغت 
هذا الفرق حسب المتوسطان الحسابيان المعدالن لدرجات الطلبة 

التطبيق البعدي للمقياس،  في المجموعتين التجريبية والضابطة في
، وللمجموعة الضابطة )4.11(فكان للمجموعة التجريبية 

المجموعة التجريبية التي لصالح ، ما يعني أن الفرق كان )3.698(
  .درست باإلستراتيجية المدمجة

تنمية االتجاه في  اإلستراتيجية المدمجة أثروللتعرف إلى حجم 
يتا إساسي، تم حساب مربع تاسع األلدى طلبة الصف ال نحو البيئة

)η2( ،إذ بلغت قيمته )من التباين في  )32%(ن إ ما يعني؛ )0.32
في مقياس االتجاهات المجموعتين التجريبية والضابطة عالمات طلبة 

) 68%(، وأن الستخدام اإلستراتيجية المدمجةيرجع  نحو البيئة
  . تباين غير مفسر

 ستراتيجيةاإلتفاعل  ما أثر": إجابة السؤال الرابع: رابعا
في تنمية االتجاهات نحو مع الجنس  PK, OW, EL)( المدمجة

  "البيئة لدى طلبة الصف التاسع األساسي؟

جرى حساب المتوسطات الحسابية  هذا السؤال،لإلجابة عن 
 المجموعتين في من الجنسين واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة

في التطبيقين  اهات نحو البيئةمقياس االتجالتجريبية والضابطة في 
  .)7(، والنتائج كما في جدول له القبلي والبعدي

أن هناك فروًقا ظاهرية بين المتوسطات  )7(يتبين من جدول 
 لمقياسفي التطبيق البعدي  الطالب والطالباتالحسابية لدرجات 

، إذ بلغ المتوسط الحسابي للطالب في االتجاهات نحو البيئة
، )0.380(وفي المجموعة الضابطة  ،)0.373(بية المجموعة التجري

وبلغ المتوسط الحسابي للطالبات قي المجموعة التجريبية 
للكشف عن داللة و .)0.313(وفي المجموعة الضابطة  ،)0.235(

ظهرت  الذي تحليل التباين الثنائي المشترك ، استخدمالفروقهذه 
  ).6(في جدول نتائجه 

االتجاهات نحو البيئة  في مقياسية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة المتوسطات الحساب :)7(جدول 
  تبعًا لمتغير الجنسوفي التطبيقين القبلي والبعدي، 

  الجنس

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي التطبيق البعدي  التطبيق القبلي
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
 0.380 3.45 0.296 3.08 0.373  4.02 0.304 3.02 ذكر

 0.313 3.97 2.934 3.03 0.235 4.19 0.313 2.98  نثىأ
  

ا إحصائي دالة اًقوفر إلى أن هناك) 6(دول النتائج في ج تشير
بين المتوسطات الحسابية للطالب  (α=0.05)عند مستوى الداللة 

التطبيق البعدي والطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في 
طريقة التدريس تعزى للتفاعل بين  لمقياس االتجاهات نحو البيئة

 والجنسريقة التدريس للتفاعل بين ط) ف(قيمة إذ بلغت  والجنس،

وللكشف عن عائدية هذه  .)0.005(بلغ ، وبمستوى داللة )8.36(
الفروق، حسبت المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات أفراد 

في التطبيق البعدي لمقياس  المجموعتين من الطالب والطالبات
  ).8(والنتائج كما في جدول  ،االتجاهات نحو البيئة

  في مقياس االتجاه نحو البيئة البعدي  الطالب والطالباتالحسابية المعدلة لدرجات المتوسطات  :)8(جدول 

  المتوسط الحسابي المعدل  المجموعة  الجنس

  ذكر
  4.02 تجريبية

  3.43 ضابطة

  نثىأ
  4.21 تجريبية
  3.97 ضابطة

  

أن الفرق الناتج عن التفاعل بين طريقة ) 8(من جدول  يتبين
ان لصالح الطلبة الذكور الذين درسوا التدريس والجنس ك

 فيما يعني أن أثر اإلستراتيجية المدمجة باإلستراتيجية المدمجة، 

االتجاهات  في أكبر من أثرها لدى الطالب كان االتجاهات نحو البيئة
  .يوضح ذلك) 2(لدى الطالبات، والرسم البياني في شكل  نحو البيئة
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  .ة المدمجة والجنس لمقياس االتجاهات نحو البيئةستراتيجياإلالتفاعل بين  :)2( شكل

أن التفاعل بين اإلستراتيجية المدمجة ) 2(يظهر من شكل 
  .والجنس كان تفاعًلا رتبيا

  مناقشة النتائـج 

   األولسؤال الالمتعلقة بنتائج المناقشة : أوًلا

 دالأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول وجود فرق 
طي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية بين متوسا إحصائي

التدريس،  لطريقةعزى يوالضابطة في اختبار المفاهيم البيئية 
  .PK, OW, EL)(المدمجة ستراتيجية اإلولصالح 

على تركز  المدمجةاإلستراتيجية أن وتعزى هذه النتيجة إلى 
السابقة لدى الطلبة وتبصيرهم بها، وتمكنهم من تحديد المعرفة 

المالحظة أخذ و ،بالظواهر العلمية تفادة منها في التنبؤاالس
واستغالل كل ذلك في ، ها بالتعلم الجديدربط ثم ، ومنالمنظمة

 لتلك المالحظات والتنبؤات تقديم التفسيرات والتبريرات العلمية
تعلم ذي معنى قائم على الفهم والتفكير ما وراء للوصول إلى 

تراتيجية على تسلسل األفكار ز هذه اإلسيترككما أن  المعرفي،
في تعلم المفهوم ربما أدى إلى وانتظامها في خطوات متسلسلة 

  .البيئي لديهم وتعميق فهمهم له ترسيخ المفهوم

ضمن  البيئي يكون المفهومفي اإلستراتيجية المدمجة  فالطالب
في  ةنفسه األسئلة الثالثأن يسأل  ه المعرفي عندما يتمكن منئبنا

ماذا  -ماذا أريد أن أعرف  - ماذا أعرف(اتيجية مراحل إستر
عنها بالتوافق مع ما ينفذه من ويجيب ما وراء المعرفية، ) تعلمت

االستقصائية، ) فسر - الحظ - بأ تن( أنشطة في مراحل إستراتيجية
تنبأ وفق ما "األولى  المرحلة ؟ فيماذا أعرففمن خالل سؤاله 

استدعاء  المتعلميستطيع من اإلستراتيجية المدمجة ) PK( "تعرف
، وتوظيف حول الموضوع بيئية سابقةمن معلومات وخبرات  ما لديه

في المرحلة ذاتها،  ؟...يحدث إذاس ذلك في التنبؤ بإجابة سؤال ما
فيتم بذلك تنشيط المعرفة السابقة لديه، خاصة بعد أن يكون قد 

م استخدمها في التنبؤ حول الظاهرة، فتصبح نقطة انطالقه للتعل
الجديد الذي سيؤدي إلى تعلم ذي معنى للمفاهيم البيئية 

المدروسة، مما أسهم في اكتساب المفاهيم البيئية بصورة أفضل 
  .لدى طلبة المجموعة التجريبية

ماذا أريد أن  :ن محاولة الطالب اإلجابة عن السؤالكما أ
من ) OW" (الحظ ما تريد معرفته"الثانية  المرحلة في أتعلم؟
 ،أو البحث عنهما يريد تعلُّمه تيجية المدمجة تجعله يحدد اإلسترا

واكتشافه مستفيدا من مالحظاته حول النشاط االستقصائي الذي 
يجري تنفيذه في هذه المرحلة من اإلستراتيجية المدمجة، ما يجعل 
الطالب يخطط لتعلمه، ويحدد هدفه، ويعطي معنى وقيمة 

اكتساب المفاهيم واألفكار  لمالحظاته، فيحتفظ بها الستخدامها في
) LE" (فسر ما تعلمته بالفعل"البيئية الجديدة في المرحلة الثالثة 

 ،الطالب فيها مالحظاته من اإلستراتيجية المدمجة التي يناقش
، مزيد من التعلم واالكتشافاته لها، ليحصل على تفسيرويقدم 

إلجابة مشابهة، لتأتي بعد ذلك محاولة ا ما تعلمه في مواقف يطبقو
حيث تتاح له فرصة تقويم ما تعلمه  ماذا تعلمت؟: عن السؤال
 وما كانتعلَّمه بين ما موازنة وعمل مدى استفادته منه، وتحديد 

 وتكوين فهم شمولي ذي ه،تنظيم تفكيرمما يتيح له ، يريد تعلمه
المفاهيم  سابتكاو المفاهيم البديلة لديه معنى لما تعلمه، وتغيير

، وربما انعكس ذلك على إجابات طلبة المجموعة ةالصحيح البيئية
  . التجريبية عن فقرات اختبار المفاهيم البيئية

كما أن قيام الطالب في مراحل اإلستراتيجية المدمجة بتسجيل 
اإلجابات عن األسئلة التي يطرحها وتنبؤاته ومالحظاته وتفسيراته 
 في جدول أو مخطط مصمم لذلك يتيح لعقله تصور المفاهيم

والمعلومات التي تعلمها حول الموضوع البيئي تصورا بصريا، 
ودمجها مع المعرفة السابقة  ،وتنظيمها بشكل يسهل االحتفاظ بها

 . فضلألديه، ما قد أسهم في اكتسابه للمفاهيم البيئية بشكل 

ستراتيجية المدمجة، تتوافق مع مبادئ اإليضاف إلى ذلك أن 
 ،مية مهارات التفكير العلمي كالمالحظةالقائم على تن الفعالالتعلم 
قد يكون  التساؤل التيووالتفسير، وتسجيل المالحظات،  ،والتنبؤ

لدى طلبة المجموعة  لها دور فاعل في اكتساب المفاهيم البيئية
  .التجريبية
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قباجة وعدس  من دراسات كلنتائج وتتفق هذه النتيجة مع 
 ,Kibirige, Osodo & Tlala)وكيبريج وسدو وتالال ، )2014(

 ,Cos,tu) نايزووأياس  وكوستو، )2013(أبو حجلة ، (2014
Ayas & Niaz, 2012) 2008(والمحتسب ، )2010(، وعقيلي(، 

 - الحظ - تنبأ(التي أظهرت فاعلية إستراتيجية ) 2006(وأحمد 
ومع نتائج  في تحصيل العلوم، وبخاصة المفاهيم العلمية،) فسر
) Abdulrab, 2005(وعبد الرب  )2012( كل من عرام تيدراس
 ماذا أريد أن أعرف -  ماذا أعرف(فاعلية إستراتيجية  اأظهرت اللتين

واختلفت مع نتائج  .العلميةلمفاهيم في اكتساب ا) ماذا تعلمت -
ة التي أشارت إلى عدم فاعلي (Stahel, 2008) تاهلدراسة س

في ) تماذا تعلم - ماذا أريد أن أعرف - ماذا أعرف(ستراتيجية إ
  .اكتساب محتوى العلوم

   ثانيالسؤال الالمتعلقة بنتائج المناقشة : ثانيا

أثر دال السؤال الثاني عدم وجود أظهرت النتائج المتعلقة ب
 PK, OW, EL)(المدمجة ستراتيجية واإلللتفاعل بين  احصائيإ

في  تعرضا الجنسينكال  الطلبة من ، وهذا يعزى إلى أنوالجنس
نفسه، وتهيأت لهم بيئة  التعليميلمحتوى للمدمجة اإلستراتيجية ا

متشابهة، كما أنهم ربما يحملون معرفة بيئية سابقة  تعليميةتعلمية 
متشابهة كونهم يتعرضون لنفس وسائل التوعية البيئية من تربية 
رسمية ووسائل إعالم وغيرها، ما كان له أثر متشابه في اكتساب 

باإلستراتيجية المدمجة التي تعتمد المفاهيم البيئية التي قدمت لهم 
  . بشكل واضح على المعرفة السابقة لدى الطلبة

دراستي قباجة وعدس نتائج وتختلف هذه النتيجة مع 
ئجهما إلى وجود أثر اللتين أشارت نتا) 2006(وأحمد ) 2014(

والجنس في اكتساب ) فسر -الحظ  - تنبأ (ستراتيجية للتفاعل بين إ
  .المفاهيم العلمية

   الثالثسؤال الالمتعلقة بنتائج المناقشة : الًثاث

 دالوجود فرق  الثالثأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال 
بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية ا إحصائي

التدريس،  لطريقةعزى ي مقياس االتجاهات نحو البيئةوالضابطة في 
   .PK, OW, EL)(المدمجة ستراتيجية اإلولصالح 

المؤلف من التعليمي وتعزى هذه النتيجة إلى أن المحتوى 
في  قدم العلمية والمهام واألنشطة رفامجموعة من المع

وبترابط وتنسيق محكمين، ما تسلسل منظم ب المدمجةاإلستراتيجية 
 المتمثلة فيالبيئة  نحو تجاهجوانب االتعزيز في كان له أثر واضح 

تركيز  أنكما  .وجدانيةالمعرفية والسلوكية وال المكونات
الطلبة  ، وقيامعلى الجانب العملي التطبيقياإلستراتيجية المدمجة 

وممارسة عملية االستقصاء لإلجابة عن  ،العلمية األنشطة تنفيذب
اتجاهاتهم نحو البيئة عزز التساؤالت التي طرحوها بأنفسهم ربما 

  .بمكوناتها الثالثة

وتركيزها على التعلم من  اإلستراتيجية المدمجةكما أن اهتمام 
 الميدانية، وكتابة التقارير اتزيارالبيئة وألجل البيئة كالقيام بال

وما إلى ذلك مما تضمنته  ،إصدار النشرات التوعوية البيئيةو
في اإلستراتيجية المدمجة من أنشطة في هذا الجانب ربما ساعد 

 طلبة المجموعةلدى وتعزيزها  ،تنمية االتجاهات نحو البيئة
  .التجريبية

أضف إلى ذلك ما تمت اإلشارة إليه في مناقشة نتائج السؤال 
، راتيجية المدمجة بمراحلها الثالثاألول من ميزات تتمتع بها اإلست

ه المعرفي عندما ئضمن بنا البيئي المفهومالطالب فيها يكون إذ 
في مراحل إستراتيجية  ةنفسه األسئلة الثالثأن يسأل  يتمكن من

ما وراء المعرفية، ) ماذا تعلمت - ماذا أريد أن أعرف  - عرفماذا أ(
عنها بالتوافق مع ما ينفذه من أنشطة في مراحل إستراتيجية ويجيب 

ما : االستقصائية، فدمج هاتين اإلستراتيجيتين) فسر - الحظ -بأ تن(
وراء المعرفية واالستقصائية في إستراتيجية واحدة ربما مّكن الطلبة 

التجريبية من اإلفادة من ميزات كل منهما في تنمية في المجموعة 
االتجاهات نحو البيئة بصورة أفضل من طلبة المجموعة التجريبية 
الذين درسوا بالطريقة االعتيادية التي تتمحور في العادة حول 

  . المعلم

، وأحمد )2010(عقيلي  تيدراسنتائج وتتفق هذه النتيجة مع 
 - الحظ - تنبأ(فاعلية إستراتيجية  اللتين أظهرت نتائجهما) 2006(

في تنمية االتجاهات نحو العلوم، ونتائج دراسة عبد الرب ) فسر
)Abdulrab, 2005 ( التي أظهرت فاعلية إستراتيجية)ماذا أعرف - 

  .في تنمية االتجاهات نحو العلوم) ماذا تعلمت -  ماذا أريد أن أعرف

   رابعسؤال الالالمتعلقة بنتائج المناقشة : رابعا

وجود أثر دال إلى  رابعالسؤال الأشارت النتائج المتعلقة ب
، (PK, OW, EL)المدمجة  ستراتيجيةاإلإحصائيًا للتفاعل بين 

هذه حيث كان أثر  في تنمية االتجاهات نحو البيئة،الجنس و
يعزى ذلك وقد  .ه على الطالباتأكثر من الطالباإلستراتيجية على 

الطالبات في أكثر نشاطًا وحيوية من ربما كانوا  الطالبإلى أن 
تفاعلهم مع الخبرات العملية التطبيقبة المتضمنة في اإلستراتيجية 

بحكم أنهم ذكور، وما  ،للفضاء المكاني ااستغالًل وأحسن، المدمجة
والتفاعل مع  الحركةأكبر في حرية يترتب على ذلك من تمتعهم ب

لمناطق البيئية من معرفة وخبرة أفضل باو األنشطة الميدانية،
األعمال األدائية التطبيقية  إضافة إلى تفضيلهم، المحيطة بهم

  .إثرائيةو المرتبطة باألنشطة البيئية سواء أكانت منهجية أ

  والمقترحات التوصيات

  :باآلتي توصيها فإن الدراسة،في ضوء نتائج 

في تدريس  )PK, OW, EL( المدمجةستراتيجية اإلاعتماد  -
المختلفة، وتشجيع المعلمين على  لدراسيةللمراحل االعلوم 

 .استخدامها
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 مبادئ اإلستراتيجيةوأدلة المعلم لها  العلوم كتبتضمين  -
 .تنفيذهاوإجراءات  ،هاوخطوات ،)PK, OW, EL(المدمجة 

إستراتيجية استخدام  أثر أخرى تستقصيإجراء دراسات  -
)PK, OW, EL ( المدمجة في تدريس فروع العلوم المختلفة

 .العلوم بمجاالته المختلفة لمفي تع

ات إستراتيجياستخدام  أثر مماثلة تستقصيإجراء دراسات  -
ستراتيجيات تدريس مدمجة اخرى يجري بناؤها بدمج إ

  .متقاربة معا في تعلم العلوم بمجاالته المختلفة

  المراجع

أ، (موسوعة المعارف التربوية الحرفان ). 2007( .إبراهيم، مجدي
  .عالم الكتب للنشر والتوزيع :القاهرة. 1، ج)ب

فسر  –الحظ  - فعالية إستراتيجية تنبأ). 2012(بو حجلة، أريج أ
 الصف السابع ةلدى طلب البديلة في العلوم المفاهيم تصحيحفي 

رسالة ماجستير غير منشورة،  .وأثره في التحصيل األساسي
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

: عمان. التدهور البيئي في األردن ).2010( .أبو يوسف، غادة
  .منشورات الجمعية الملكية لحماية

أثر تعلم العلوم باألنشطة العلمية ). 2006. (أحمد، أماني
االستقصائية في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية ومعتقداتهم 

طروحة دكتوراة غير أ. االبستومولوجية واتجاهاتهم نحو العلوم
  .عمان، األردنمنشورة، الجامعة األردنية، 

 االتجاهاتدور علم النفس في تعديل ). 2006( .األحمدي، محمد
المؤتمر العلمي الثالث، لكلية العلوم االجتماعية،  .نحو البيئة

  . 5/12/2006–3جامعة الكويت،المنعقد في الفترة من 

طرائق تدريس ). 2011( .أمبوسعيدي، عبدالله والبلوشي، سليمان
دار المسيرة : عمان، 2ط. ت عمليةالعلوم مفاهيم وتطبيقا

  .للنشر والتوزيع

علم  .)1991( .سبيكة ،الخليفيو سهير ،جابر ومحفوظ ،جابر
  . دار النهضة العربية: القاهرة .النفس البيئي

مبادئ اإلحصاء النسبي تطبيقات وتدريبات ). 2007( .حمدأجالل، 
رات الدار الدولية لالستثما: ، القاهرةspssعملية على برنامج 

  .الثقافية

: األردن، عمان .تعليم العلوم للجميع). 2005( .عبد الله خطايبة،
 .والتوزيع للنشر المسيرة دار

األردن، . ستراتيجيات التعلم التعاونيإ).2011( .الربيعي، محمود
  .عالم الكتب الحديث: عمان

تنمية ما وراء المعرفة باستخدام كل من ). 2007( .سالم، أماني
المعدلة وبرنامج دافعية االلتزام  (K.W.L.H) إستراتيجية

بالهدف وأثره على التحصيل لدى األطفال في ضوء نظرية 

، جامعة مجلة العلوم التربوية. التعلم المستند إلى الدماغ
  .112-2، )2(15القاهرة، 

فعالية صحيفة إلكترونية مقترحة في تنمية ). 2012( .صقر، محمد
عي البيئي لدى طالب المرحلة بعض المفاهيم البيئية والو

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنصورة، . اإلعدادية
  .المنصورة، مصر

ستراتيجيات فهم المقروء وأسسها إ). 2011( .عبد الباري، جمال
 للنشر المسيرة دار: األردن، عمان. النظرية وتطبيقاتها العلمية

  .والتوزيع

في  )K.W.L( ةيستراتيجأثر استخدام إ). 2012( .عرام، ميرفت
اكتـساب المفاهيم ومهارات التفكير الناقد في العلوم لدى طالبات 

رسـالة ماجستير غير منشورة،  .الصف السابع األساسـي
  .غزة ،الجامعة اإلسالمية

ستراتيجيات ما وراء إثر استخدام أ). 2010. (عقيلي، سمير
راء العلوم علي التحصيل ومهارات ما و في تدريس  المعرفة

مجلة  .المعرفة واالتجاه نحو المادة لدي التالميذ المكفوفين
، الجمعية المصرية دراسات في المناهج وطرق التدريس

  .66- 26، 154للمناهج وطرق التدريس، 

فاعلية برنامج في التربية البيئية لتنمية ). 2013( .حمدأعلي، 
التجارية المفاهيم واالتجاهات البيئية لدى طلبة المرحلة الثانوية 

دكتوراه غير منشورة،  أطروحة. في جمهورية مصر العربية
  .معهد الدراسات البحوث البيئية، جامعة المنوفية، مصر

أثر التربية المتخفية في تنمية الوعي البيئي ). 2004( .علي، هبة
الدراسات  معهد :منشورة دكتوراه غير أطروحة. ألطفال الروضة

  .هرة، القاهرةالقا جامعة التربوية، والبحوث
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