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 :الممخص
ىدؼ البحث إلى معرفة اثر استراتيجية سكامبر في اكتساب المفاىيـ 
النفسية لدى طالب الصؼ الخامس االدبي وتنمية كفاية التمثيؿ المعرفي 
ذا لدييـ ، وتحقيقًا ألىداؼ البحث اعتمد الباحث المنيج التجريبي 

 المجموعتيف التجريبية والمجموعة الضابطة ذات االختبار القبمي والبعدي .
 ووضعت فرضيتيف لمبحث .

تحديد مجتمع البحث الذي يمثؿ المدارس الثانوية والمتوسطة ضمف  تـ
ُأختيرت عينة قسـ تربية العمـ ،  –المديرية العامة لتربية صالح الديف 

( طالبا مف طالب الصؼ الخامس االدبي مف مدرسة ابف 85البحث )
االثير  قصديا، وُقسمت العينة عمى مجموعتيف تجريبية ومجموعة ضابطة 

 : 
 ( طالبا ُدرست وفؽ استراتيجية سكامبر.54المجموعة التجريبية ) -
 ( طالبا ُدرست وفؽ الطريقة االعتيادية .53مجموعة ضابطة ) -
اجراء التكافؤ بيف المجموعتيف في بعض المتغيرات مثؿ )العمر  تـ   

الزمني، التحصيؿ السابؽ ، مستوى الذكاء ، تحصيؿ الوالديف الدراسي( 
والتي يرى الباحث بانيا يمكف اف تؤثر في المتغيرات التابعة مع المتغيرات 
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Abstract: 

The aim of the research is to know the effect of 

Schamber's strategy in acquiring the psychological 

concepts of the fifth grade literary students and 

developing the adequacy of their cognitive 

representation. Two research hypotheses were 

developed. 

The research community, which represents the secondary 

and middle schools within the General Directorate of 

Education of Salah al-Din - Department of Science 

Education, was selected (63) students from the fifth 

grade literary students from Ibn al-Atheer school 

intentionally, and the sample was divided into two 

experimental groups and control group: 

- The experimental group (32) students studied according 

to the strategy of Scumber. 

- A control group (31) students studied according to the 

usual method. 

   Parity was made between the two groups in some 

variables such as (chronological age, previous 

attainment, intelligence level, parental attainment) which 

the researcher believes that it can affect dependent 

variables with independent variables. 

Keywords: 

Schamber's strategy 

acquisition of psychological 

concepts  

cognitive  representation 

of fifth grade literary students. 
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 مشكمة البحث
االدبي إف تنوع مستويات المفاىيـ في  محتوى مادة الفمسفة وعمـ النفس لمصؼ الخامس 

يحدثو مف اختالؼ في سرعة  الذي أقرتو وزارة التربية والتبايف في قدرات المتعمميف وما
تقانيـ ، يدفعنا إلى استخداـ طرائؽ فاعمة تزيد مف قدرة الطالب واستعداده وسرعتو  استيعابيـ وا 

بوييف في التعمـ وفي اكتساب أىـ المفاىيـ التي تتألؼ منيا ، ومف ىنا نادى العديد مف التر 
الذيف اىتموا بتطوير التعميـ بوجو عاـ وبرامج التعمـ والتعميـ بوجو خاص بأىمية زيادة 
كسابيـ الميارات التي تؤىميـ لمواجية المشكالت التي تصادفيـ في  االستيعاب  لمطمبة وا 
حياتيـ اليومية ، وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف العديد مف الباحثيف يكاد يتفقوف عمى أف واقع 

يس بشكؿ عاـ في المدارس االعدادية في  بمدنا مازاؿ يعطي لممدرسيف اىتمامًا كبيرًا التدر 
باعتمادىـ طرائؽ وأساليب قديمة في عرض المادة الدراسية مما أدى الى ضعؼ إلماـ 
المتعمميف بالمادة الدراسية وبمكوناتيا الرئيسية مما سبب انخفاض تحصيميـ العممي وتوصميـ 

 ي تربط بيف ما يكتسبونو مف معمومات ومفاىيـ حوليا. ألىـ العالقات الت
العديد مف الدراسات عف أىـ األسباب التي قد تؤدي إلى ذلؾ ، ومف ىذه وقد بينت 

 االسباب :
 افتقار طرائؽ التدريس المتبعة في تدريس ىذه المادة الى تنمية لمعمميات العممية . – 3
 تعمـ الجديد منيا .ضعؼ الخبرات في المفاىيـ التي تسبؽ  – 4
 ضعؼ المستوى العممي لمدرسي المادة أنفسيـ . – 5
عدـ قدرة الكتاب المنيجي ؛ رغـ كؿ ما يتـ تحديثو فييا عمى تعويد المتعمـ عمى  – 6

 طرؽ لتعمـ المادة واكتساب مفاىيميا بغير الطرؽ التمقينية المعتادة .
مف المدرسيف والمشرفيف وقد شعر الباحث مف خالؿ لقاءاتو المستمرة مع عدد 

 االختصاصييف في الندوات والحمقات النقاشية عمى مستوى المحافظة بػاالتي :
 وجود قصور في الطرؽ االعتيادية المستخدمة في ترسيخ المفيـو . - 3
 ليب والنماذج التعميمية الحديثة ضعؼ إلماـ مدرسي المواد العممية بالطرؽ واألسا  - 4

يجاد العالقات بيف مفاىيـ موادىـ قد أدى إلى عدـ قدرة  المتعمميف عمى التمييز وا 
وصعوبة االستفادة منيا وتوظيفيا في حياتيـ العممية مما أدى إلى تدني نسب نجاحيـ ، 

 مقارنة بنسب أقرانيـ في مدرستو اآلنفة الذكر .
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ومف ىنا تبمورت مشكمة البحث لدى الباحث مف خالؿ السعي لمبحث عف طرائؽ 
يات أحدث ، تجعؿ المتعمـ نشطا وفاعال في الدرس ، مف خالؿ التركيز عمى تعميمو واستراتيج

فضال عمى محاولة تحقيؽ تعمـ فاعؿ يجعؿ المتعمميف  –إف أمكف  –وفقا إلمكاناتو الذاتية 
أكثر مشاركة في العممية التعميمية ، ويساعد عمى اكتساب المفاىيـ وتنمية اتجاىاتيـ نحو 

 آف واحد  موادىـ العممية في
 وبيذا استطاع الباحث في تحديد مشكمة بحثو مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ االتي :

سكامبر أثر في اكتساب طالب الصؼ الخامس االدبي لممفاىيـ  ستراتيجيةىؿ ال -
 النفسية وتنمية التمثيؿ المعرفي لدييـ ؟

 اهمية البحث
ئمة محددة لتوليد األفكار، ( بمثابة تقنية ذات أسSCAMPERسكامبر ) استراتيجيةتعد 

والتغمب عمى حؿ المسائؿ التي تواجو المتعمـ وسيولة استخداميا، حيث تمزمو التعريؼ 
 ; Serrat , 2009بالمسألة المراد حميا مما يساعد المتعمـ عمى زيادة الوعي في المستقبؿ )

سئمة أثناء (، فيي تجمع بيف تدريب األفكار وتدريب المتعمميف عمى ميارة استخداـ األ2
وبالتالي تقوده إلى  إف ىذه األسئمة تساعد عمى تذكر المتعمـ بما ال يخطر ببالو، اذ  التطبيؽ،

 (وتسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:425: 4229ابتكار حموؿ جديدة )األعسر، 
 لممتعمـ دور ايجابي في الموقؼ التعميمي. -3
ة حوؿ موضوع ما،أو موقؼ ومحاولة تحفيز المتعمميف عمى توليد األفكار الجديد -4

 إيجاد الحؿ المناسب لو.
 تنمية ميارات التفكير لدى المتعمميف . -5
بناء اتجاىات ايجابية لدى المتعمميف نحو التفكير واالبتكار وعممية تعممو  -6
 ((Eberle ,2008:4.وتعميمو

التمثؿ البيولوجية  إف عممية التمثيؿ المعرفي لممعمومات ىي عممية ذىنية موازية لعمميات
، إذ تتمثؿ في دمج عناصر الخبرات الجديدة في نظاـ البنية المعرفية العضوية لمفرد . ومثاؿ 
ذلؾ عممية ىضـ الطعاـ أو عممية التمثيؿ الضوئي لدى النبات . وكما ىو الحاؿ في التمثيؿ 

الجديدة باألبنية  البيولوجي فاف التمثيؿ المعرفي في الحياة العقمية يتضمف إدماج البيانات
المعرفية الداخمية األصمية . وىذه العممية ليست عممية سمبية لنسخ الواقع أو مجرد ربط المثير 
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باالستجابة ، ولكنيا عممية تقوـ بيا األبنية المعرفية الداخمية لتنقية المنبيات والمثيرات الداخمة 
بنية تغني ذاتيا مف خالؿ عمميات خالؿ أنشطة تقوـ بيا األبنية المعرفية ، وبالتالي فاف األ

اإلضافة والتنظيـ والمثاؿ عمى ذلؾ أكؿ األرنب لمجزر ، فاألرنب ال يصبح جزرة ولكف الجزرة 
 ( . ;47: ص  4227تصبح جزًء مف األرنب ) قطامي وقطامي ، 

ومف الجدير بالذكر أف التمثيؿ المعرفي لممعمومات يعد بمثابة عممية أساسية مركبة 
عدد مف العمميات العقمية البسيطة التي تؤلؼ معًا سمسمة ىرمية مف المستويات  تتألؼ مف

بحيث يأتي الحفظ والتخزيف في قاعدة البناء اليرمي ، ويعني االحتفاظ بالمعمومات بصورتيا 
الخاـ المستدخمة ، وتسكينيا في البناء المعرفي لممتعمـ أو ذاكرتو حتى تمثؿ جزءًا منيا . وفي 

ثاني األعمى يأتي الربط و التصنيؼ ويعني ربط المعمومات المستدخمة بتمؾ التي المستوى ال
توجد في ذاكرة المتعمـ ، وتصنيفيا في فئات تيسر استرجاعيا . ويأتي التوليؼ في المستوى 
الثالث ويعني الموائمة بيف المعمومات المستدخمة والقديمة الموجودة في الذاكرة . أما في 

يأتي االشتقاؽ والتوليد ويعني استنتاج وتوليد معمومات جديدة ، ومعاني المستوى الرابع ف
وأفكار جديدة مف تمؾ المعمومات الموجودة في الذاكرة ، أو التي تنشأ بسبب التوليؼ بيف 
المعمومات القديمة والجديدة . ويشيد المستوى الخامس ما يعرؼ باالستخداـ والتوظيؼ ويعني 

فيا بطريقة فعالة ومنتجة في أغراض متعددة ، بينما يأتي التقويـ استخداـ المعمومات وتوظي
الذاتي في أعمى ىذه المستويات ويعني إجراء عمميات التصنيؼ أو التوليؼ أو االشتقاؽ عمى 
ما يوجد بالذاكرة أو البنية المعرفية مف معمومات في ضوء ما يظير مف أخطاء بعد إجراء 

 ( .  35: ص :422، عممية التوظيؼ لممعمومات ) محمد 
 هدف البحث

سكامبر في اكتساب طالب الصؼ  استراتيجيةييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى اثر 
 الخامس االدبي لممفاىيـ النفسية وتنمية التمثيؿ المعرفي لدييـ

 فرضيات البحث
ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تدرس  -3

سكامبر ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية في  استراتيجيةب
 اختبار اكتساب المفاىيـ النفسية .
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ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تدرس  -4
االعتيادية في سكامبر ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة  استراتيجيةب

 مقياس التمثيؿ المعرفي .
ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تدرس  -5

 سكامبر في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس التمثيؿ المعرفي . استراتيجيةب
 حدود البحث

 يتحدد البحث الحالي بػ  :
االعدادية والثانوية في ناحية العمـ لمعاـ طالب الصؼ الخامس االدبي في المدارس  -3
 . ;423 –:423الدراسي 
 ( ـ.;423 -:423الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي ) -4
الفصوؿ الخاصة بمادة عمـ النفس مف كتاب الفمسفة وعمـ النفس لمصؼ الخامس  -6

 ( .;423 – :423االدبي المقرر تدريسو في العاـ الدراسي )
 اتتحديد المصطمح

 (:عرفيا  SCAMPERسكامبر ) استراتيجية
تستخدـ لمساعدة التالميذ عمى توليد  استراتيجيةىي  (2016)الشويمي وآخرون ,  -1

أفكار جديدة أو بديمة ،وأداة تدعـ التفكير اإلبداعي والمتشعب ،وتساعد التالميذ عمى طرح 
 (.3:5:  4238أسئمة تتطمب منيـ التفكير المتعمؽ)الشويمي و آخروف ،

ي تدريس يستعمميا الباحث مع طالب الصؼ الخامس االدب استراتيجيةالتعريف إلجرائي:
لتحقيؽ أىداؼ موضوعات الدرس، مف خالؿ طرح األسئمة المحفزة لمتفكير بأسموب المرح 

 والمعب وأسئمتيا : )االستبداؿ، التجميع، التكييؼ، التطوير، االستخدامات األخرى(.
 عرفيا ::  Cognitive Representedالتمثيل المعرفي    

الفرد بإعادة صياغة المعمومات أو (  بأنو : " العممية التي يقـو بيا  :422زيتوف )  -
إعادة التعبير عنيا بصورة تظير العالقات الميمة في عناصرىا عف طريؽ تحويميا إلى 
أشكاؿ تخطيطية أو مخططات ، جداوؿ ، رموز ، أشكاؿ بيانية ونحو ذلؾ مف صور إعادة 

 (  . :4: ص  :422الصياغة " ) زيتوف ، 
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أساليب  طرائؽ و " قابمية الفرد في في بأنيا :ويعرؼ الباحث كفاية التمثيؿ المعر  -
التي يتفاعؿ معيا في بيئتو التعميمية  بيدؼ تحويميا إلى معاني  إدراكو لمخبرات المعرفية

وأفكار وتصورات ذىنية يمكف ترميزىا واستيعابيا وخزنيا بطريقة منظمة لتصبح جزًء منالبناء 
الشتقاؽ وبالتالي تعدد صيغ تمثيالتو المعرفي لو عف طريؽ عمميات الربط والتوليؼ وا

 المعرفية وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار المعد مف قبؿ الباحث " .
 خمفية نظرية

 .SCAMPER)سكامبر ) استراتيجية
، قبؿ ذكر مراحؿ ستراتيجيةفي البداية يجب أف نشير إلى وصؼ مختصر ليذه اال

( بأنيا برنامج إجرائي يساعد SCAMPERسكامبر) استراتيجيةتطويرىا، إذ يمكف وصؼ 
عمى تنمية التفكير اإلبداعي عف طريؽ الخياؿ، باستخداـ أسموب التفكير التباعدي، وىذه 

مستخدمة عمى نطاؽ واسع في عدد مف المدارس وقد أثبتت فاعميتيا في دراسات  ستراتيجيةاال
سيتـ شرح مراحؿ  (Westberg,1996,Henderson,2000),عديدة جرت عمييا ومنيا

 سكامبر كاألتي : استراتيجيةتطوير 
ببناء قائمة توليد األفكار  85;3( في عاـ Alex Osbornبدأ اليكس اوسبورف )  - أ

، لكي تكوف SCAMPERوىي تمؾ الكممات المفتاحيو التي تشكؿ حروفيا كممة سكامبر
 توليد األفكار.ممارسة التفكير إثناء جمسات العصؼ الذىني ل استراتيجية
كتابا بعنواف ضع  89;3( في عاـ Ritchard de Milleألَؼ رتشارد دي ميمي ) -ب

 أمؾ عمى السقؼ، وىذا الكتاب ييدؼ إلى تنمية الخياؿ لدى الناشئة.
أثناء ممارستو كمدير لمشروع  92;3ثـ قاـ فرانؾ ويميامز و زمالءه و في العاـ  -ج

المدارس الوطنية مجموعة مف األساليب ىدفت إلى تطوير التفكير اإلبداعي عند الطمبة، 
 وباختصار كانت تمؾ األساليب تستند عمى بعديف أساسييف وىما كالتالي: 

 ما اسماه بالعمميات المعرفية.  - 3
 ما اسماه بالعمميات العاطفية.  -4
( بدمج كؿ الخبرات السابقة مع Bob Eberleقاـ بوب ابيريؿ ) 9;;3وفي عاـ   -د

(،وخصوصا Osbornسكامبر، والمتمثمة في جيود اوسبورف ) استراتيجيةبعضيا في بناء 
جرائي، وأضافيا ألساليب  قائمة توليد األفكار حيث قاـ بتعريؼ كؿ منيما بشكؿ دقيؽ وا 
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)العبسي  SCAMPER)اسماىا سكامبر) استراتيجية( بحيث أصبح لديو Williamsويميامز )
 ،4232 :47 .) 

 (:SCAMPERمفهوم مصطمح سكامبر )
( تستخدـ لمساعدة التالميذ عمى توليد أفكار جديدة SCAMPERسكامبر ) استراتيجية

عمى طرح أسئمة تتطمب  أو بديمة، أداة تدعـ التفكير اإلبداعي والمتشعب، وتساعد التالميذ
(، وىي عبارة عف أداة مف أدوات 3:5: 4238منيـ التفكير المتعمؽ )الشويمي وآخروف، 

التفكير وتطوير األفكار، والتي تعتمد عمى األسئمة الموجية التي عادة ما تسفر عف أفكار 
مختصرة مف أوائؿ كممات األدوات فكؿ حرؼ يرمز إلى  SCAMPERجديدة وكممة سكامبر

دى استراتيجيات سكامبر وىي كما يأتي :)االستبداؿ، التجميع، التكييؼ، التطوير، إح
 (.57:  4235االستخدامات األخرى، الحذؼ، أعادة الترتيب و العكس( )خالد،

إف عممية االستبداؿ تنتج لنا أفكارًا جديدة، وتتضمف  Substitute، االستبدال -1
 التساؤالت التالية:

 حتوى بأخر؟ىؿ يمكف استبداؿ م -
 ىؿ يمكف استخداـ عناصر أو مواد أخرى؟ -
 ىؿ يمكف استخداـ ىذه الفكرة في مكاف مختمؼ؟ -
ىو تجميع األشياء مع بعضيا البعض لتكوف شيئًا واحدًا،  Combine، التجميع   -2

 وتتضمف التساؤالت التالية : 
 ما األفكار التي مف الممكف جمعيا؟ - 
 إعادة جمعيا اإلغراض مختمفة؟ ىؿ يمكف جمع أجزائيا أو  -
 ىؿ يمكف جمعيا أو دمجيا بمواد أخرى؟ -
 ما األشياء التي يمكف جمعيا لتكبير الشيء المستخدـ؟  -
ىو التكييؼ لمالئمة غرض أو ظرؼ محدد مف خالؿ تغيير  Adaptالتكييف,   -3

 التالية:الشكؿ، أو أعادة الترتيب، أو اإلبقاء عميو كما ىو، ويتضمف التساؤالت 
 ما األشياء األخرى التي ليا عالقة بذلؾ؟ -
 ىؿ ىناؾ شي مشابو وبمضمونو مختمؼ؟ -
 ما األفكار األخرى التي يمكف إف أتبناىا؟ -



 جامعة االنبار للعلوم االنسانيةجملة 

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)3::4 ) 
 

 ىو تغيير الشكؿ أو تعديؿ األفكار، ويتضمف التساؤالت التالية:Modify التطوير, -4
 ما األشياء التي مف الممكف تكبيرىا أو جعميا اكبر؟  -
 األشياء التي تستطيع جعميا مرتفعة؟ ما -
 ما األشياء التي يمكف تصغيرىا؟ -
 ىؿ مف الممكف إضافة خصائص إضافية أو بطريقة ما إضافة قيمة؟ -
استخداـ الشيء إلغراض  Put to Other Purposeاالستخدامات األخرى,  -7

 غير تمؾ التي وضع مف اجميا، ويتضمف التساؤالت التالية:
 ى التي يمكف استخداميا فييا؟ما األشياء األخر  - 
 ىؿ يمكف إف يستخدميا األطفاؿ؟ -
 ىؿ ىناؾ طرؽ جديدة الستخداميا بشكميا وأسموبيا الحالييف؟  -
 ىؿ ىناؾ استخدامات أخرى ممكنة تـ تبديميا؟ -
ىو اإلزالة أو التخمص مف جزء معيف مف المسالة لسيولة Eliminate الحذف,  -6

 ف التساؤالت التالية:التوصؿ إلى النتائج، ويتضم
 كيؼ يمكف تبسيط الشيء؟   -
 ما األجزاء التي مف الممكف إزالتيا بدوف تغيير وظيفتيا؟ -
 ما األشياء غير األساسية وغير ضرورية؟ -
 ىؿ مف الممكف إزالة القواعد؟ -
 ىؿ مف الممكف تقسيميا إلى أجزاء مختمفة؟ -
أي التفكير فيما تستطيع  Rearrange – Reverseإعادة الترتيب أو العكس,  -7

وىنا يتـ عكس الشيء وجعمو في  أف تفعؿ إذا كاف جزء مف المسالة أو العمؿ بترتيب مختمؼ،
 وضع مناقض بيدؼ إعادة تنظيـ األفكار، ويتضمف التساؤالت التالية:

 ما الترتيب األخر الذي مف الممكف أف يكوف أفضؿ؟ -
 ستخداميا؟ىؿ ىناؾ نموذج أو تصاميـ أخرى يمكف ا -
 ىؿ مف الممكف تغيير خطوة أو تغيير جدوؿ التوصيؿ؟ -
(، 58: 4235ماذا يحصؿ إذا تـ عرضيا بشكؿ عكسي؟ )خالد ، -

(Eberel,2008:8) 
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سكامبر  استراتيجيةلقد اعتمد الباحث عمى األسئمة الموجية ألخمسة األولى مف 
(SCAMPER ،)( في التدريس لمناسبتيا لممرحمة العمرية لمعينة )قيد البحث 

 Cognitive Representationالتمثيل المعرفي  
يقصد بالتمثيؿ المعرفي لممعمومات عممية تحويؿ المثيرات والخبرات المختمفة ) دالالت 

ور الصياغات الرمزية مف كممات ورموز ومفاىيـ ( و ) دالالت الصياغات الشكمية مف ص
وأشكاؿ ورسوـ ( إلى معاني وأفكار وتصورات ذىنية يمكف ترميزىا واستيعابيا وتسكينيا 
بطريقة منظمة لتصبح جزءًا مف البنية المعرفية لمفرد في الذاكرة طويمة المدى وأدواتو المعرفية 
في التفاعؿ المستمر مع العالـ مف حولو ، حيث يعاد تنظيـ المعمومات وتمثيميا بطريقة ما 

صبح فييا المعمومات جاىزة لالسترجاع وقت الحاجة . وعمى ذلؾ فالعالقة بيف البنية ت
المعرفية الدائمة لمفرد وكفاءة أو فاعمية التمثيؿ المعرفي عالقة تبادلية تقـو عمى التأثير والتأثر 

 ، وتبدو ىذه العالقة مف خالؿ المحددات التالية : 
ف خصائص كمية وكيفية تعكس محتوى الذاكرة أف البنية المعرفية بما تنطوي عميو م  -

طويمة المدى التي تقوـ عمييا ذاكرة المعاني ، التي تشكؿ األساس في كفاءة وفاعمية تحويؿ 
 دالالت الصياغات الرمزية والشكمية إلى معنى .

أف الصياغات الرمزية والشكمية وما تنطوي عميو مف دالالت عندما تتحوؿ إلى   -
ات ذىنية تؤثر مرة أخرى عمى الخصائص الكمية والكيفية لمبناء المعرفي معاني وأفكار وتصور 

 لمفرد .
إف كاًل مف البنية المعرفية بخصائصيا الكمية والنوعية ودرجة كفاءة أو فاعمية   -

التمثيؿ المعرفي يقفاف متفاعميف خمؼ الفروؽ الفردية في ناتج األنشطة العقمية المعرفية ، 
المعالجة بما تشممو مف أنشطة التعمـ واالحتفاظ والتخزيف والتوليؼ واستراتيجيات التجييز و 

 (  :44-449: ص  :;;3والتوليد واالستدالؿ والتعميـ واالسترجاع . ) الزيات ، 
ويمكف تمخيص أىـ الطرائؽ التي تحدث عنيا العمماء في تمثيؿ المعمومات بالطرائؽ 

 :اآلتية
-Perception-Based Knowledge)ػ تمثيؿ المعمومات كما تـ إدراكيا 3

:sensations)  أي انو يتـ تمثيؿ المعمومات كما تـ إدراكيا بصريًا أي كما وردت مف حواس
 اإلنساف . 
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 Meaning-Based K knowledgeػ تمثيؿ المعمومات عمى أساس المعنى 4
Riper-:sensations)  ويتـ تمثيؿ معاني المثيرات المختمفة سواء كانت المعمومة بصرية أو

 سمعية أو غيرىا ، وقد انبثقت عف تمثيؿ المعاني طريقتاف ىما : 
 Propositionalتمثيؿ المعمومات وفقًا لنماذج شبكات الترابطات  -أ 

Representation :Models وىو شكؿ آخر لتمثيؿ المعاني يتـ مف خالؿ تخزيف
معمومات وفؽ شبكة ترابطية مف المعمومات وفؽ مفاىيميا األساسية وتحديد العالقة بيف ىذه ال

 المفاىيـ . 
 Schemasتمثيؿ المعمومات مف خالؿ نماذج المخططات العقمية )السكيما(  -ب 

Representation Models       وىو نموذج آخر لتمثيؿ المعاني وفؽ مخطط عقمي
 ( . 396: ص  4232معاني المعمومات بطريقة مجردة ) العتوـ ، افتراضي تنظـ مف خاللو 

 تمثيل المعمومات ذات األساس اإلدراكي ) كما تم إدراكها (   - 3
إلى احتمالية وجود طريقتيف Anderson (   1995تشير الدراسات التي أوردىا )  

 لتمثيؿ المعمومات  عمى وفؽ األساس اإلدراكي لممعمومات البصرية والمفظية ىما : 
: ويتـ تمثيؿ الصور Spatial Representations أ ػ   التمثيؿ الفراغي لممعمومات 

 البصرية كما تـ إدراكيا مف بيئتيا األصمية وبنفس التوجو األصمي لممثيرات البصرية .
: ويتـ تمثيؿ  Linear Representationsالتمثيؿ الخطي أو األفقي لممعمومات  -ب 

المعمومات المفظية عمى شكؿ خطي أفقي كمصفوفة مف المفردات كما لو كانت األحداث عمى 
 شكؿ مصفوفة عمى مسودة فمـ التصوير .

ز أو الكممات إذ وقد ميز العمماء الميتميف بالعمميات العقمية بيف تمثيؿ الصور والرمو   
عمى أف تمثيؿ الصور أسيؿ مف تمثيؿ الكممات والرموز ،  Sternberg  (2003أكد )

فعندما يسألؾ شخص ما عف شكؿ بيضة الدجاجة، فإنؾ تجد نفسؾ تميؿ إلى الرسـ أكثر مف 
الكممات لتوضيح وجية نظرؾ، ومع ذلؾ ، فإف ىذا ينطبؽ فقط عمى المثيرات المادية وليس 

يث انو مف الصعب رسـ صورة لمساعدتؾ في شرح معنى الديمقراطية أو العدالة ، المجردة ح
 وبذلؾ يمكف إيجاز الخصائص اآلتية لتمثيؿ الصور بشكؿ عاـ وىي: 

 ػ الصور العقمية تظير اقرب إلى مثيرات العالـ المادي الواقعي . 3 
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جة عالية مف ػ الصور العقمية تبرز صفات مادية لممثيرات كالشكؿ والحجـ بدر 4  
 الوضوح .
ػ إف ظيور أجزاء الصورة العقمية كافية لممارسة اإلدراؾ وذلؾ وفؽ قدرة الفرد عمى 5  

 تكممة الفراغات ) قانوف اإلغالؽ في اإلدراؾ ( . 
 كذلؾ يمكف إيجاز الخصائص اآلتية  لتمثيؿ المثيرات مف خالؿ الكممات والرموز وىي: 

لممثيرات الف العالقة بيف الكممة وما تمثميا مف معاني ػ الكممات تعبر عف تمثيؿ رمزي 3
 يكوف مختمفًا مف فرد إلى آخر.    قد

ػ إف ظيور أجزاء الكممة أو الرمز في عمميات التمثيؿ غير كافية لحدوث اإلدراؾ وفؽ 4
 قانوف اإلغالؽ وذلؾ عمى عكس الصورة. 

ـ المجردة بينما تعد الصور ػ الكممات والرموز أكثر فعالية مف الصور في شرح المفاىي5
   فعالية مف الكممات أو الرموز في شرح المفاىيـ المادية عند عمميات التمثيؿ .  أكثر

ػ استخداـ الكممات والجمؿ يجب أف يخضع لمجموعة مف القواعد المغوية واالجتماعية 6
 ( 3:2-399: ص  4232عمميات التمثيؿ .) العتـو ، خالؿ  
 تمثيل المعمومات عمى أساس المعنى : -2 
تشير الدراسات األولية في الذاكرة أف األفراد عندما يسترجعوف الكممات أو الصور التي  

نما يتذكروف معاني الكممات  سبؽ تعمميا، فأنيـ ال يسترجعوف ما تـ سماعو أو رؤيتو حرفيًا وا 
المرئية ، وقد أشارت بعض بحوث والصور ميمميف بذلؾ الكثير مف التفاصيؿ المسموعة أو 

الذاكرة القصيرة ، خالؿ عمميات الترميز ، إف جميع التفاصيؿ البصرية والسمعية تكوف 
موجودة في البداية ثـ تبدأ ىذه التفصيالت بالتالشي أو األفوؿ حتى يبقى فقط مع نياية 

 ( .3:3: ص  4232الترميز معاني ىذه المثيرات ) العتوـ ، 
 ص النقاط التالية حوؿ تمثيؿ المعمومات عمى أساس المعنى : ويمكف استخال 
ػ أف الناس لدييـ ذاكرة جيدة لمعاني المعمومات والخبرات مما يعني أف لدييـ القدرة 3

عمى  تذكر المعمومات بفعالية عالية إذا ركزوا عمى معاني المعمومات خالؿ عمميات المعالجة 
 والترميز . 

الذاكرة الطويمة تحتوي عمى معاني الخبرات وليس بالضرورة      ػ المعمومات المخزنة في4
 التفصيالت الصغيرة . 
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 ػ ذاكرة المعمومات البصرية ) الصور ( أفضؿ مف ذاكرة المعمومات المفظية .5
 دراسات سابقة

 سكامبر استراتيجيةدراسات تناولت 
 :(2014دراسة)البدري , -1

استعماؿ استيراتيجية توليد األفكار أجريت في العراؽ و ىدفت إلى ) أثر 
(SCAMPER في التحصيؿ )لدى تمميذات الصؼ  والتفكير االبداعي في مادة الرياضيات

الخامس االبتدائي(،  و اعتمدت الباحثة التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي، وقد اختارت 
الضابطة، وبمغ عدد حداىما المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة إشعبتيف عشوائياً لتمثؿ 

تمميذات ( تمميذة في المجموعتيف عمى التوالي مف 21&24( تمميذة وبواقع ) 45أفراد العينة )
أسفرت النتائج بتفوؽ تمميذات المجموعة التجريبية عمى ، وقد الصؼ الخامس االبتدائي

ة عمى تمميذات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ، وتفوؽ تمميذات المجموعة التجريبي
تمميذات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير االبداعي، كما أسفرت النتائج بوجود  فرؽ 

( بيف متوسط درجات التمميذات المواتي درسف (0.05ذي داللة احصائية عند مستوى داللة 
( ومتوسط درجات التمميذات المواتي S.C.A.M.P.E.Rوفؽ استيراتيجية توليد األفكار )

) طالقة ، ريقة المعتادة في كؿ مستوى مف مستويات التفكير االبداعي الثالث درسف وفؽ الط
 الختبار التفكير االبداعي الذي ُأعدَّ مف قبؿ الباحثة .مرونة ، أصالة ( 

 (:  2015دراسة ) محمود,  -2
وقد أجريت ىذه الدراسة في مصر وىدفت إلى ) فاعمية تدريس العموـ باستخداـ 

توليد األفكار )) سكامبر(( في تنمية ميارات التفكير التخيمي وبعض عادات العقؿ  استراتيجية
( تمميذة وبواقع ) 80وقد بمغ عدد أفراد العينة )لدى تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي ( 

وقد تمميذات الصؼ االوؿ اإلعدادي ؛( تمميذة في المجموعتيف عمى التوالي مف 40&40
تجريبي ذا الضبط الجزئي، وقد اختارت شعبتيف عشوائياً لتمثؿ اعتمدت الباحثة التصميـ ال

توليد األفكار ))  استراتيجيةحداىما المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف الوحدة المختارة بإ
واألخرى المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف الوحدة المختارة وفؽ الطريقة المعتادة . سكامبر(( 

التفكير التخيمي ومقياس عادات العقؿ قبميًا وبعديًا ؛ و و طبقت الباحثة مقياس ميارات 
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في  أسفرت النتائج بتفوؽ تمميذات المجموعة التجريبية عمى تمميذات المجموعة الضابطة
 (4237)محمود ، التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات التفكير التخيمي ومقياس عادات العقؿ.

 دراسات تناولت متغير كفاية التمثيل المعرفي
 ( 2008دراسة  محمد )  -1

أجريت الدراسة في مصر وقد ىدفت إلى تقديـ برنامج لمتعميـ العالجي لتالميذ      
الصؼ السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعمـ في الفيـ القرائي يعمؿ في األساس عمى تنمية 

عف  مستوى تمثيميـ المعرفي لممعمومات ، واختبار فعالية البرنامج في ىذا الخصوص فضال
التعرؼ عمى أثره بالنسبة إلى مستوى الفيـ القرائي ليؤالء التالميذ ، تألفت عينة الدراسة مف 
عشرة أطفاؿ مف الذكور بالصؼ السادس االبتدائي ممف يعانوف مف صعوبات تعمـ في الفيـ 
القرائي وممف ال يعانوف مف أي إعاقة أخرى أو اضطرابات سموكية أو انفعالية وفقا لتقارير 

عممييـ ،وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف احدىما تجريبية واألخرى ضابطة متساويتيف م
ومتجانستيف في العمر الزمني ونسبة الذكاء والمستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي ، 
ومستوى التمثيؿ المعرفي لممعمومات ، ومستوى الفيـ القرائي ، تضمنت الدراسة العديد مف 

بينية لمذكاء واستمارة المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي -انفورداألدوات منيا اختبار است
( إذ يتضمف  4229إعداد عامر عبد المنعـ ) –، مقياس مستوى التمثيؿ المعرفي لممعمومات 

( عبارة موزعة عمى ستة أبعاد تمثؿ  مستويات التمثيؿ المعرفي لممعمومات  64المقياس ) 
والمكوف مف ثالث قطع صغيرة لمفيـ مقتبسة مف كتاب  -الباحثإعداد –واختبار الفيـ القرائي 

إعداد  -الدراسات االجتماعية المقرر عمى ىؤالء الطالب وبرنامج التعميـ العالجي المستخدـ
والمتضمف لعدد مف األنشطة والمياـ المختمفة التي تقوـ في األساس عمى الميارات  -الباحث 

د إجراء التحميؿ اإلحصائي لمبيانات باستخداـ األساليب والعمميات المعرفية المختمفة ، وبع
اإلحصائية الالبارامترية ، أسفرت النتائج عف فاعمية برنامج التعميـ العالجي المستخدـ في 

:  :422تنمية مستوى التمثيؿ المعرفي لممعمومات وتحسيف مستوى الفيـ القرائي . ) محمد ، 
 (  5-4ص 

 (  2010دراسة عبد الحسين )  -2
 أجريت ىذه الدراسة في العراؽ ، وسعت إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ منيا :  
  . تعرؼ مستوى التمثيؿ المعرفي 
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  تعرؼ الفروؽ ذات الداللة في التمثيؿ المعرفي وأسموب المعالجة المفصمة
 وأسموب التفكير عمى وفؽ متغيري الجنس و التخصص .

 لعالقة بيف التمثيؿ المعرفي وأساليب التعمـ والتفكير .الكشؼ عف ا 

ولغرض التحقؽ مف أىداؼ البحث استخدمت الباحثة مقياس التمثيؿ المعرفي الذي   
( فقرة موزعة عمى المستويات الثالثة والمتمثمة بالمستوى ;6أعدتو بنفسيا والمكوف مف )

مؾ المكيؼ عمى البيئة العراقية ولطمبة ألحدثي والمستوى االيقوني والمستوى الرمزي ومقياس ش
المرحمة اإلعدادية ومقياس ستيرنبرغ بعد إف كيفتو ليالءـ المرحمة اإلعدادية ، وبمغت عينة 

( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ الرابع اإلعدادي لمدينة بغداد ، ولتحميؿ  422الدراسة ) 
لمتمثمة باالختبار التائي لعينة واحدة و النتائج استعممت الباحثة عددًا مف الوسائؿ اإلحصائية ا

عينتيف مستقمتيف وتحميؿ التبايف الثنائي وتحميؿ االنحدار المتعدد ، وبيذا فقد توصمت الدراسة 
 إلى النتائج اآلتية :

 . مستوى التمثيؿ المعرفي جيد عند طمبة الصؼ الرابع اإلعدادي 

 متغير التخصص ، وكذلؾ  ليس ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا في التمثيؿ المعرفي حسب
 لـ يظير لمتفاعؿ اثر .

 . أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة بيف التمثيؿ المعرفي وأساليب التعمـ والتفكير 

 : ص الممخص ( 4232) عبد الحسيف ،                              

 منهجية البحث واجراءاته
 التصميم التجريبي:

واحدًا و متغيريف تابعيف فقد اختير التصميـ التجريبي نظرًا لتضمف البحث متغيرًا مستقاًل 
ذي الضبط الجزئي )مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة( ذات االختبار القبمي بالنسبة لمتغير 

 كفاية التمثيؿ المعرفي و البعدي لممتغيريف التابعيف.
 مجتمع البحث وعينته :

ؼ الخامس االدبي في مجتمع البحث : تألؼ مجتمع البحث مف جميع طالب الص –أ 
قسـ تربية العمـ  –المدارس االعدادية والثانوية التابعة لممديرية العامة لتربية صالح الديف 

 ( . ;423-:423لمعاـ الدراسي )
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عينة البحث : اختيرت مجموعتي البحث بالتعييف العشوائي في اعدادية ابف  –ب    
عشوائيًا مف أصؿ ثالث شعب لمصؼ االثير لمبنيف ، إذ اختيرت مجموعتاف ) شعبتاف ( 

( طالبا لممجموعة الضابطة 53( طالبا لممجموعة التجريبية ، و)54الخامس االدبي بواقع )
 بعد استبعاد الطالب الراسبيف .
 تكافؤ مجموعتي البحث

 كافأ الباحث مجموعتي البحث في المتغيرات اآلتية :
 العمر الزمني باألشهر -1
 الذكــــاء -2
 السابق لمسنة السابقة التحصيل الدراسي -5
 مقياس كفاية التمثيل المعرفي -4

 -( االتي :3وكانت نتائج التكافؤ بيف المجموعتيف كما في الجدوؿ )
 نتائج تكافؤ مجموعتي البحث(1جدول )

 

 
 المجموعة

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
درجة 
 الحرية

 القيمة التائية

الداللة 
اإلحصائية 

مستوى عند 
0.05 

 
 المحسوبة

 
  الجدولية

 9,42 3:,:5 54 التجريبية الذكاء
غير دالة  4,22 3;,2 83

 8,77 ;62,5 53 الضابطة احصائيا

التحصيؿ 
 السابؽ

 34,23 97,25 54 التجريبية
غير دالة  4,22 2,43 83

 35,79 96,57 53 الضابطة إحصائيا

 6,39  4,38;3 54 التجريبية العمر الزمني
غير دالة  4,22 2,84 83

 6,77 6:,4;3 53 الضابطة إحصائيا

التمثيؿ 
 المعرفي

 9,63 ;89,3 54 التجريبية
غير دالة  4,22 2,464 83

 8,98 88,96 53 الضابطة إحصائيا

 رابعا مستمزمات البحث :
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 تحديد المادة الدراسية : – 1
 – :423مف كتاب الفمسفة وعمـ النفس ، لمسنة  اشتممت المادة الدراسية عمى فصميف

423;. 
 تحديد المفاهيم :  – 2

( مفيوما  37قاـ الباحث بتحديد المفاىيـ الواردة في المادة الدراسية،  بمغ عددىا ) 
رئيسا تضمف بعضيا مفاىيـ ثانوية ، وتـ عرض ىذه المفاىيـ عمى مجموعة مف المحكميف 

%( 2:ودقتيا وشموليا لممادة العممية ، وقد اخذ الباحث نسبة )لغرض تقويـ مدى مالئمتيا 
 %( منيـ عمى سالمتيا وصحتيا .2:فاكثر كمحؾ لصحة المفيـو ، وقد اتفؽ اكثر مف )

 صياغة األغراض السموكية : – 3
قاـ الباحث بصياغتيا موزعة عمى المستويات ) التعريؼ ، التمييز ، التطبيؽ ( وبذلؾ 

( غرضا سموكيا ، وتـ عرضيا عمى عدد مف الخبراء 67ض السموكية )بمغ عدد االغرا
والمحكميف وعمى ضوء آرائيـ ومقترحاتيـ ، أجريت التعديالت عمى صياغة بعض منيا ، 

 وبذلؾ اخذت االغراض صيغتيا النيائية .
 إعداد الخطط التدريسية :  – 4

موعة تناولت الخطط ( خطة لكؿ مج 38ولتحقيؽ أىداؼ البحث قاـ الباحث بأعداد ) 
سكامبر ولممجموعة الضابطة المدرسة  استراتيجيةالمعدة لممجموعة التجريبية المدرسة ب

بالطريقة التقميدية ، وذلؾ بعد االطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات المختصة بيذا 
 المجاؿ ، وقد عرض الباحث أنموذجيف مف الخطط عمى مجموعة مف المحكميف والخبراء في

 اختصاص طرائؽ التدريس وعمى ضوء آرائيـ ومقترحاتيـ أجرى بعض التعديالت .
 تتمثؿ أداتي البحث بما يأتي : أداتي البحث :  - 5

 إلعداد ىذا االختبار اتبع الباحث الخطوات االتية : ) أ ( اختبار اكتساب المفاهيم :
 اختيار نوع فقرات االختبار -1

اب المفاىيـ مف نوع االختيار مف متعدد ،،اذ تكوف اعد الباحث اختبارا لقياس اكتس
( فقرة ، ثـ عرض فقراتو عمى مجموعة مف المحكميف والخبراء ، 67بصورتو االولية مف )

 ومف ثـ االمتثاؿ آلرائيـ ومالحظاتيـ وتعديؿ صياغة بعض الفقرات وبعض البدائؿ .
 صياغة فقرات االختبار :  -2
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ختبارية مف نوع االختيار مف متعدد ، وكؿ فقرة اختبارية قاـ الباحث بإعداد الفقرات اال
 67منيا تحتوي عمى أربعة بدائؿ ، إحداىااإلجابة الصحيحة ، اذ بمغ عدد فقرات االختبار ) 

 ( فقرة .
 التحقق من صدق االختبار : -3

تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف مف اجؿ الحكـ عمى صالحية 
% مف الخبراء عمى 2:الناحية العممية والفنية والمغوية ، وقد اتفؽ اكثر مف  الفقرات مف

 صالحية جميع فقرات االختبار .
 صياغة تعميمات االختبار :  -4

تـ اعداد التعميمات التي تبيف كيفية اإلجابة عف االختباركما تضمنت التعميمات كيفية 
ضحة وتتضمف فكرة عف اليدؼ منو تصحيح  االختبار ، حيث توجب أف تكوف الفقرات وا

والتأكيد عمى قراءة الطالب لفقراتو بدقة وتأني ومف ثـ اإلجابة عنو ، وكذلؾ توزيع الدرجات 
عمييا عند التصحيح ؛ وتضمنت إعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة عف كؿ فقرة ، وصفر 

 عف اإلجابة الخاطئة ، والمتروكة أو المتعددة اإلجابة عنيا .
 بيق أداة االختبار عمى عينة استطالعية :تط -5

( طالب مف  322قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية بمغ عددىا ) 
اعدادية العمـ لمبنيف بعد التأكد مف إكماليـ لممواضيع نفسيا التي تدرسيا عينة البحث 

االستطالعية عمى  األساسية وقاما بتسجيؿ الوقت الالـز إلكماؿ كؿ طالب مف طالب العينة
( دقيقة ،   :5 - 52ورقة االجابة وتـ حساب مدى الوقت الالـز إلجابات الطالب فبمغ )  
 ( دقيقة .  56وتـ حساب متوسط الوقت المستغرؽ إلجابة كؿ طالب العينة فبمغ ) 

كما قاـ الباحث أيضا بالتأكد مف وضوح فقرات االختبار وبدائمو مف خالؿ مالحظات 
 ميمات االختبار وفقراتو وبدائمو قد اشار طالب العينة االستطالعية الى وضوح تعالطالب ، و 

 تحميل فقرات اختبار العينة االستطالعية : -6
 معامل الصعوبة : – 1

حسب الباحث معامؿ السيولة لمتوصؿ لمعامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار 
( إلى أف الفقرات الجيدة  5:;3يشير بمـو ) ( ، اذ 2,83  - :2,4وقد تراوحت قيميا بيف )

( ، وعميو تعد جميع فقرات االختبار جيدة  2:,2 – 2,42تتبايف مستويات صعوبتيا بيف  )
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ومعامؿ صعوبتيا مناسبا ، أي كمما كانت ىذه النسبة كبيرة فأنيا تدؿ عمى سيولة الفقرة أو 
 كمما قمت ىذه النسبة فأنيا تدؿ عمى صعوبتيا .

 الفقرة التمييزية : قوة – 2
( ويشير  3:,2  -  2,52بعد تطبيؽ معادلة قوة التمييز وجد أف قيميا تتراوح بيف ) 

متخصصو القياس والتقويـ الى أف الفقرات االختبارية تكوف جيدة وصالحة اذا كانت قوتيا 
 . ( وبذلؾ تكوف لجميع فقرات االختبار قدرة تمييزية مناسبة 2,42التمييزية أكثر مف ) 

 فعالية البدائل الخاطئة  – 3
تـ التحقؽ مف فاعمية البدائؿ الخاطئة لمفقرات االختبارية بتطبيؽ معادلة فعالية البدائؿ 
عمى درجات المجموعتيف العميا والدنيا لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وقد انحصرت قيمتيا 

البدائؿ سالبة لكي يكوف البديؿ ( إذ أف يكوف ناتج معادلة فعالية  2,52 -2,26السالبة بيف )
 فعاال وبيذا فإف جميع البدائؿ ذات فاعمية مناسبة .

 ثبات االختبار : – 4
وأختار الباحث طريقة معادلة سواب وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ األداة عمى عينة 

( طالب ، وقد قاـ الباحث بشرح وتوضيح طريقة اإلجابة ،  322استطالعية مؤلفة مف ) 
و بورقة تحوي عمى طريقة معززة بمثاؿ لإلجابة عنو ، وبعد جمع البيانات فضال عف إرفاق

( ، وبذلؾ أصبحت 3:,2وتحميميا إحصائيا باستخداـ تـ الحصوؿ عمى قيمة ثبات مقدارىا ) 
 األداة معدة لالستخداـ بصيغتيا النيائية .

 الصورة النهائية لالختبار – 5
مر سابقا والمتعمقة بصالحية فقرات  بعد االنتياء مف اإلجراءات اإلحصائية كما

( فقرة اختبارية مف نوع األختيار  67االختبار ، أصبح جاىزا بصورتو النيائية الذي تضمف ) 
مف متعدد ، أعيد توزيعيا عشوائيا تجنبا لتجميع فقرات كؿ مفيـو بشكؿ متسمسؿ لتنويع 

 افكارىا .
 -إعداد مقياس كفاية التمثيل المعرفي : - 2

 تـ بناء مقياس كفاية التمثيؿ المعرفي باالعتماد عمى الخطوات االتية :    
 إعداد فقرات المقياس ومجاالته : -
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بعد اعتماد محددات التعريؼ الخاص بالمقياس والمكونات التي وضعيا الباحث لعممية 
التمثيؿ المعرفي في ضوء آراء بعض الخبراء في تخصص طرائؽ التدريس وعمـ النفس 

ربوي وما اطمع عميو الباحث مف مصادر تخص الموضوع ، تـ جمع فقرات المقياس الت
 وصياغتيا عمى وفؽ الخطوات واإلجراءات اآلتية :

اعتمد الباحث عمى مجموعة مف الدراسات التي تناولت اعداد مقاييس التمثيؿ  -أ 
 المعرفي .

راء بعض الخبراء ، وتـ حدد الباحث مجاالت المقياس بعد االطالع عمى االدبيات واخذ ا  - ب
 ( مجاالت ىي )االحتفاظ ، الفيـ ، الربط ، االستنتاج ، الدمج ، التفسير( 8تحديد )

قاـ الباحث بصياغة فقرات المقياس وبشكؿ متساو مف حيث العدد لمجاالت  –ب 
( 58المقياس الستة جميعيا ،اذ تمت صياغة ستة فقرات لكؿ مجاؿ وبذلؾ تـ التوصؿ إلى )

 قياس .فقرة لمم
  -صدق فقرات المقياس وصالحيتها : - 2-2

( فقرة 58بعد أف تـ إعداد تعميمات وفقرات مقياس كفاية التمثيؿ المعرفي البالغة )
بصورتيا األولية ، قاـ الباحث بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف والخبراء المختصيف في 

إبداء مالحظاتيـ وآرائيـ  عمـ النفس التربوي وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ  وطمب
صالحية فقرات المقياس لقياس السموؾ المستيدؼ ، مالئمة الفقرات لممجاؿ  بخصوص : )

لتحقيؽ أىداؼ البحث وأخيرا تعديؿ أو  المنتمية إليو ، مالئمة البدائؿ المستخدمة في المقياس
كميف عمى حذؼ أو إضافة أو إعادة صياغة أي فقرة ( ، وبعد ذلؾ اعتمدت موافقة المح

تعميمات المقياس وبدائمو ، و بخصوص فقرات المقياس فقد تـ تعديؿ قسـ منيا باالعتماد عمى 
% ،  2:النسبة المئوية التفاؽ الخبراء عمى صالحية الفقرات التي اعتمدىا الباحث والبالغة 

ؿ وبذلؾ يتحقؽ صدؽ المحتوى ) الصدؽ الظاىري والمنطقي ( بالنسبة لمقياس كفاية التمثي
 المعرفي .
 -وضوح تعميمات وفقرات المقياس : -3-2

بعد وضع تعميمات المقياس مع فقراتو تـ إجراء تجربة استطالعية أولى لغرض تعرؼ 
مدى وضوح الفقرات عند الطالب والصعوبات التي قد تواجييـ عند االستجابة ، لتالفييا قبؿ 

جابة .  وبعد إجراء التجربة التطبيؽ بالشكؿ النيائي ومعرفة الزمف المستغرؽ في اال
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االستطالعية ومراجعة االستجابات اتضح أف جميع فقرات المقياس واضحة لطالب الصؼ 
( دقيقة وبيذا أصبح المقياس جاىًز  47الخامس االدبي وبمغ معدؿ مجموع زمف اإلجابة ) 

 لمتطبيؽ عمى عينة التحميؿ اإلحصائي .
 الخصائص السايكومتريةإيجاد  -4-2

( 322ولتحقيؽ ىذه اإلجراء تـ تطبيؽ المقياس بتجربة استطالعية عمى عينة بمغت )
 طالب مف أربع مدارس وبعد تصحيح االستمارات تـ استخراج اآلتي: 

رتب الباحث الدرجات  -القوة التمييزية لفقرات مقياس كفاية التمثيل المعرفي : –أ 
نازليًا مف أعمى درجة إلى أدناىا  واعتمدا نسبة الكمية لمقياس كفاية التمثيؿ المعرفي ترتيبًا ت

%( لمتفريؽ بيف المستجيبيف عمى المقياس بأعمى الدرجات وبيف المستجيبيف عمى 49)
المقياس بأدنى الدرجات ، حيث استخرج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف 

ستقمتيف لحساب داللة الفروؽ بيف فقرات المجموعتيف وباستعماؿ االختبار التائي لعينيتيف م
متوسطي المجموعتيف العميا والدنيا ولكؿ فقرة تبيف أف الفقرات أغمبيا لدييا قوة تمييزية تراوحت 

 (  ، وتعد ىذه القيـ مقبولة .9.967 -:4.26قيميا )
ولتحقيؽ ىذا اإلجراء تـ حساب  -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس : –ب 

رتباط بطريقة بيرسوف إليجاد عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس بإخضاع   معامالت اال
استمارات عينة التحميؿ اإلحصائي جميعيا ليذا اإلجراء وكانت الفقرات ذات ارتباط داؿ 

 ( .;2.6 -2.49إحصائيا وتراوحت قيميا )
 اعتمد الباحث طريقتيف إليجاد الثبات ىما :  -الثبات  : -5-2
معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس : إف تقديرات االتساؽ الداخمي لممقياس تمثؿ  –أ  

معامالت تجانس لفقراتو ، إذ خضعت استمارات عينة التحميؿ اإلحصائي جميعيا لمتحميؿ 
(  2.93واستخراج معامؿ االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ إذ بمغت قيمتو ) 

 اض الدراسة.وىذه قيمة مناسبة ألغر 
والستخراج الثبات بيذه الطريقة قاـ الباحث بتطبيؽ  -طريقة إعادة االختبار : -ب

( وبعد مرور أسبوعيف اعيد تطبيقو ، واتضح مف  72المقياس عمى عينة عدد طالبيا ) 
 ( أف ثبات المقياس مقبوؿ .2.98خالؿ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف والذي بمغ )

 -غته النهائية :وصف المقياس بصي -2- 6
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( فقرة موزعة عمى ستة مجاالت 58أصبح المقياس بصيغتو النيائية مكونًا مف )    
 ( .3،  4،  5( بدائؿ ىي )دائما ، احيانا ، نادرا( ، تاخذ الدرجات )5واماـ كؿ فقرة توجد )

 نتائج البحث
 :  أواًل : عرض النتائج

 : النتائج الخاصة بمتغير اكتساب المفاهيم – 1
أنو ال يوجد فرؽ ذو داللة لغرض التحقؽ مف الفرضية األولى والتي تنص عمى   -أ   

( بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي 2.27إحصائية عند مستوى داللة )
سكامبر متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي ُدرست بالطريقة  استراتيجيةُدرست ب

أستخدـ الباحث االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لبياف  لمفاىيـ .االعتيادية في اكتساب ا
الفروؽ بيف متوسطات المجموعتيف عمى اختبار اكتساب المفاىيـ العممية البعدي ، وكما مبيف 

 ( .4في جدوؿ )
 لعينتين مستقمتين لمجموعتي البحث عمى اختبار اكتساب المفاهيمt testنتائج اختبار( 2جدول ) 

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية والداللة اإلحصائية

 الداللة الجدولية المحسوبة
 دالة 2000 2.46 7.02 32.50 32 التجريبية
 5.87 28.49 31 الضابطة

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف  4توضح بيانات جدوؿ )     
 ولصالح المجموعة التجريبية ، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة .

 النتائج الخاصة بمتغير كفاية التمثيل المعرفي : – 2
نص عمى انو " ال يوجد لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية والتي ت -أ     

( بيف متوسط درجات طالب المجموعة 2,27فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
سكامبر ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي  استراتيجيةالتجريبية التي درست ب

تيف االختبار التائي لعين درست بالطريقة االعتيادية في التمثيؿ المعرفي " . أستخدـ الباحث
مستقمتيف لبياف الفروؽ بيف متوسطات درجات مقياس كفاية التمثيؿ المعرفي لممجموعتيف 
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( المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات 5التجريبية والضابطة ، ويبيف جدوؿ )
 مجموعتي البحث في مقياس كفاية التمثيؿ المعرفي والفرؽ بينيما .

 
واالنحراف المعياري لدرجات مجموعتي البحث في مقياس المتوسط الحسابي ( 3جدول ) 

 كفاية التمثيل المعرفي والفرق بينهما
المتوسط  العدد المجموعات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية والداللة اإلحصائية

 الداللة الجدولية المحسوبة
 دالة 2000 7042 4018 77009 32 التجريبية
 6033 67010 31 الضابطة

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف ولصالح (  5يوضح جدوؿ ) 
 المجموعة التجريبية ، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة 

النتائج الخاصة بمتغير كفاية التمثيل المعرفي لممجموعة التجريبية القبمي  – 3 
 والبعدي

لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثالثة والتي تنص عمى انو " ال يوجد  -أ     
( بيف متوسط درجات طالب المجموعة 2,27فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

سكامبر في التمثيؿ المعرفي قبؿ التجربة وبعدىا " . أستخدـ  استراتيجيةالتجريبية التي درست ب
ائي لعينتيف مترابطتيف لبياف الفروؽ بيف متوسطات درجات مقياس كفاية االختبار الت الباحث

( المتوسط الحسابي واالنحراؼ 6التمثيؿ المعرفي لممجموعتيف التجريبية ، ويبيف جدوؿ )
 المعياري لدرجات المجموعة التجريبية في مقياس كفاية التمثيؿ المعرفي قبؿ التجربة وبعدىا .

واالنحراف المعياري لدرجات المجموعة التجريبية في مقياس المتوسط الحسابي (4جدول )
 كفاية التمثيل المعرفي قبل التجربة وبعدها

المتوسط  المجموعات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

متوسط 
 الفروؽ

انحراؼ 
 الفروؽ

القيمة 
التائية 
المحسو 

 بة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 الداللة
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 دالة 4,26 ;:,32 7,37 3;,; 9,99 ;89,3 قبمي
 :6,3 ;99,2 بعدي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختباريف القبمي والبعدي ( 6يوضح جدوؿ )
لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي ، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ 

 .الفرضية البديمة 
 سوؼ يتـ تفسير النتائج وفقًا لما يأتي : ثانيًا : مناقشة وتفسير النتائج : 

سكامبر مف حيث  استراتيجيةاف البيئة التعميمية التي وفرىا التدريس باستعماؿ   -أ 
التفاعؿ والتواصؿ بيف الطالب ولدت لدى طالب المجموعة التجريبية اىتمامات وأثارت 

 دافعيتيـ نحو مادة الفمسفة وعمـ النفس .
بر في تدريس مادة الفمسفة وعمـ النفس زاد مف ادراؾ سكام استراتيجيةأف استعماؿ  -ب 

طالب المجموعة التجريبية لممادة العممية ذات العالقة ومف ثـ تحميميا وتصنيفيا واكتشاؼ 
العالقات المتداخمة فيما بينيا وتوقع النتائج وفؽ استدالالت معينة مف خالؿ تنفيذ أنشطة 

التفكير ثـ وصوال الى عالقات مجردة وأفكار  عممية تتطمب ضبط المتغيرات مرورًا بميارات
 جديدة.

سكامبر أدى الى استشعار طالب المجموعة  استراتيجيةأف التدريس باستعماؿ  -ج 
التجريبية بأىمية المادة الدراسية وبما تضمنتو مف موضوعات ترتبط بحياتيـ العممية مما 
ساعدىـ في التغمب عمى صعوبة المادة العممية وجفافيا واستمتاعيـ واستفادتيـ منيا بشكؿ 

 مستمر.
عمى التفاعؿ لمدة طويمة دوف سكامبر طالب المجموعة التجريبية  استراتيجيةشجعت  -د 

ثارة اىتماـ  ممؿ، وذلؾ الحتوائيا عمى عدد مف األنشطة وىذا كمو يعمؿ عمى تحفيز وتنبيو وا 
الطالب وتشويقيـ لممادة الدراسية، إذ أتاحت التفاعؿ المباشر بيف المتعمـ وما يتعممو وأكسبتو 

 ي األنشطة العممية.مزيدا مف االحساس بالمسؤولية مف خالؿ المشاركة اإليجابية ف
سكامبر ىو تعمـ ذو معنى يتـ االحتفاظ بو مدة  استراتيجيةاف تعمـ الطالب وفؽ  -ه 

أطوؿ وبيذا يكوف أفضؿ مف التعمـ وفؽ الطريقة االعتيادية ألف عممية التعمـ وباتجاىات 
ا ولمستويات مختمفة مف التفكير تجعؿ الطالب أكثر تفيما لممادة العممية أثناء التعامؿ معي
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بالمستقبؿ واستثمارىا مما تجعؿ قدرة الطالب عمى التعامؿ وحؿ المشكالت أكثر جودة، وىذا 
 أدى الى تحفيز كفاية التمثيؿ المعرفي.

أف امتالؾ طالب المجموعة التجريبية القدرة عمى االدراؾ والتميز والتحميؿ والتركيب  -و 
ف درسوا بالطريقة االعتيادية لممعرفة وبشكؿ أفضؿ مقارنة مع طالب المجموعة الضابطة الذي

 قد يكوف السبب في تحفيز كفاية التمثيؿ المعرفي لدييـ .
سكامبر بشكؿ متدرج ومتسمسؿ وبسيط  استراتيجيةأف عرض المادة التعميمية في  -ز 

ساعد في تنشيط تفكير الطالب في المجموعة التجريبية، وألف التدريس باستعماؿ سكامبر 
خرج عف طريقة التدريس بالطرائؽ األعتيادية، فقد أدى ذلؾ الى ادراؾ الطالب وتحكميـ 

ـَ تحفيز بالعمميات واإلجراءات التي يقوموف بيا مف خالؿ مادة الفمسفة وعمـ ال نفس ومف ث
 كفاية التمثيؿ المعرفي لدييـ .

 االستنتاجات : -ثالثًا 
 بناء عمى نتائج البحث الحالي تـ التوصؿ إلى االستنتاجات اآلتية :

سكامبر في تدريس مادة الفمسفة وعمـ النفس لدى طالب  استراتيجيةإمكانية تطبيؽ  -3
 الصؼ الخامس االدبي .

إيجابي وداؿ في تحصيؿ طالب الصؼ الخامس سكامبر اثر  ستراتيجيةكاف ال -4
 االدبي في مادة الفمسفة وعمـ النفس .

سكامبر اثر إيجابي وداؿ في كفاية التمثيؿ المعرفي طالب الصؼ  ستراتيجيةكاف ال -5
 الخامس االدبي .

 التوصيات : –رابعًا 
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي :        

سفة وعمـ النفس لطالب الصؼ ممبر في تدريس مادة الفسكا استراتيجيةاستخداـ  -3
 الخامس االدبي .

سكامبر بشكؿ خاص  استراتيجيةادراج االستراتيجيات التدريسية الحديثة بشكؿ عاـ و  -4
 في مناىج طمبة المرحمة الجامعية في كميات التربية والتربية األساسية .

المعمومات ككفاية التمثيؿ المعرفي االىتماـ بالمتغيرات التربوية المتعمقة بمعالجة  -5
 وجعميا ىدفا مف اىداؼ التدريس .
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 المقترحات : –خامسًا 
 استكمااًل لموضوع البحث يقترح الباحث اجراء الدراسات االتية :    
سكامبر في تحصيؿ طالب الصؼ الخامس العممي في مادة التاريخ  استراتيجيةاثر  -3

 )او الجغرافية( وتنمية أنماط تعمميـ . 
سكامبر في تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة المغة  استراتيجيةاثر  -4

 العربية او التربية االسالمية وتنمية تفكيرىـ العممي .
  قائمة المصادر

، دار الزىراء لمنشر والتوزيع، 3، طاإلبداع في حل المشكالت: (4229األعسر صفاء ) .3
 الرياض.

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة الصفوف (: 4235خالد، حسف ظاىر ) .4
 .، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف3، طاألساسية الثالثة األولى

لمنشاط العقمي األسس البيولوجية والنفسية ( .  :;;3الزيات ، فتحي مصطفى )  .5
 . دار النشر لمجامعات ، القاىرة . المعرفي

 تعميم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة( .  :422زيتوف ، حسف حسيف )  .6
 ، عالـ الكتب ، القاىرة . 5. ط 

أساليب التدريس (: 4238الشويمي، فيصؿ عبد منشد و امجد عبد الرزاؽ ومحمد حميد ) .7
 ، دار صفاء لمنشر و التوزيع و الطباعة، عماف .3، طتهاإلبداعي و مهارا

التمثيؿ المعرفي وعالقتو بأساليب التعمـ ( . "  4232عبد الحسيف ، أماني عبد الخالؽ )  .8
جامعة بغداد ،  ) رسالة ماجستير غير منشورة ( ,والتفكير لدى طمبة المرحمة اإلعدادية " . 

 كمية التربية لمبنات ، بغداد .
 طرق تدريس الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة(: 4232حمد مصطفى )العبسي،م .9
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف.3،ط
، دار 4. ط عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق( .  4232العتوـ ، عدناف يوسؼ )  .:

 المسيرة ، عماف .
، مكتبة الفالح، 3، طالحديثةالتدريس االستراتيجي لمرياضيات (: 4224عفانو عزو ) .;

 .دار الحنيف، عماف
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التدريس و ( : التدريس الفعاؿ وتنمية التفكير المتشعب: 4227عمراف ، تغريد ) .32
 والطباعة، القاىرة. ، دار القاىرة لمنشر والتوزيع3، طتنشيط خاليا األعصاب بالمخ

. دار الفكر ،  نظريات التعمم والتعميم( .  4227) و نايفة قطامي قطامي يوسؼ   .33
 عماف .

( . فعالية برنامج عالجي في تنمية مستوى التمثيؿ  :422محمد ، عادؿ عبد اهلل )  .34
المعرفي لممعمومات لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعمـ في الفيـ 
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االفكار )سكامبر( في تنمية ميارات التفكير التخيمي وبعض عادات العقؿ لدى تالميذ الصؼ 

 .6، العدد :3، المجمد  مجمة التربية العمميةاالوؿ اعدادي ، 
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